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Lapszámunk 1., 5., 7., 9., 14. és 17. oldalát a budapesti Magyar Nemzeti Galéria 
Sors és je lkép  című tárlatának anyagával illusztráltuk.

• Szűcs Györggyel beszélget Szebeni Zsuzsa
• Bogdán László versei
• Gellu Naum versei
• Pomogáts Béla: Petőfi Sándor temetése
• Jakabffy Tamás: Az új BF-karmesterről
• A NAGY KILOMETRIK

VÁRI ATTILA
A

É jje l a  kertem ben  
Jeszenyinnel

Király Lacinak Sóváradra

a darvaknak tán csillag a testük 
csak krúgatásuk hallik idelent 
éjjel nincs is mivel összevessük 
ketten vagyunk de néma itt a csend

holdfényben a pitypang bóbitája 
mert épp egy tündér játszadoz vele 
üstökösként robban a világba 
manókra várva ez lehet jele

éjjel házam ég felé lebegve 
a jázminillat vinné mennybe fel 
háztetőm egy füstön elmerengve 
kéményre bámul kit csak elvisel

szemben a hegy zöldfüves palástja 
látod Jeszenyin boszorkánytanya 
mögötte nem látni de barátja 
egy másik hegy nyakába ugrana

bűvész oson s halkan menetelve 
követi ó't dzsinnek egész hada 
harmatgyöngyöt hág legelve 
táltos lova a gyémántfény pata

jönnek ó'k a rég halott barátok 
pöttyös labdám úszva a Maroson 
kölcsön könyv akin örök az átok 
most mást ámít egy ó's villamoson

jön esernyőm mély fekete gyászban 
zsebemből szétgurult rézpiculák 
összegyűlnek e falusi házban 
félelmek ellen varázspirulák

jön a hajnal köd-nyájat terelve 
bárányfelhőktől ráncosul az ég 
Jeszenyintől kérdezem tűnődve 
„mese-éjünket elérte a vég?”

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

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

Nagy Pál: Buja form ák. Jel nélkül (1977)
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Interjú Szűcs Györggyel, a S o rs  és je lk é p  cím ű  
k iá llítá s  kurátorával, a M agyar N em zeti G aléria  
tudom ányos fő igazgató-helyettesével

„Szerettem volna szakítani az 
Erdély-nosztalgiával..
-  A Sors és jelkép egyike a legimpozán

sabb kiállításoknak, amit valaha láttam 
a korszakról, amely végigkalauzol az er
délyi képzőművészet 1920-1990 közötti 
időszakán. Ha tehetném, azonnal állandó 
tárlattá varázsolnám, leginkább Erdély 
területén. A tárlat Méliusz József könyvét 
idéző, komoly és veretes címe ellenére meg
szabadít mindazoktól a közhelyes, unos- 
untalan ismételt sztereotípiáktól, amelyek 
az erdélyi képzőművészetet újra és új
ra meghamisítják, olykor a legjobb indu
lattal, olykor a közönség kegyeinek kere
sése végett, máskor egyszerűen hely- vagy 
megfelelő tárgyismeret hiányában. Az „er
délyi” jelző pejoratív, egyszerűsítő formu
láját fordítja vagy fordíthatja meg ez a ki
állítás. Úgy képzelem, hogy olyan hatású 
lehetett, mint anno a kolozsvári Sétatér 
közepén megépített Műcsarnokban az első 
gyűjteményes kiállítás. Miért éppen 2015- 
ben valósult meg Budapesten ez a kiállí
tási

-  Egyik lehetséges, de nem túl kon
cepciózus válasz, hogy Baán László fő
igazgató jó két évvel előtte kért fel, hogy 
vállalnám-e a munkát. Az indítékai
ról, esetleges tanácsadóiról nem tudok. 
Valószínűleg megérezte, hogy ez kapós 
téma lenne. A koncepciózusabb az, hogy 
talán mostanra érett be a dolog: ha a 90- 
es évek lelkesedésében születik meg, ak
kor biztosan más lett volna, azóta renge
teg kis- és nagymonográfia jelent meg, 
jobban hozzáférhetőek a művek az erdé
lyi közgyűjteményekben stb. Másfelől jó 
alapot adtak a 90-es évek Nagybánya
kutatásai, ahol a lehetséges továbblé
pést azok a művészek jelentették, akik 
ott tanultak, de automatikusan nem fel
tétlenül tekintjük őket „nagybányaiak
nak”. Pl. az első világháború alatt Aurel 
Ciupe, Podlipny Gyula, Bernáth Aurél, 
Szőnyi István, hogy csak azokat említ
sem, akik később valamilyen formában 
tanárok lettek.

-  Melyek voltak azok az előzmények, 
amelyek a kiállítást életre hívták? Nyilván 
vannak megkerülhetetlen gócpontok, a 
Nagybányai festőiskola, a Barabás Miklós 
Céh, az AnnART, az erős kolozsvári grafi
kai iskola szintén megkerülhetetlenek, de 
nem feltétlenül csak tárlatokra gondolok.

-  Vécsi Nagy Zoltán már 2002-ben 
megrendezte az Ernst Múzeumban a 
Felezőidő című kiállítását, amely a sepsi
szentgyörgyi Szocrelatív (1945—1965) és a 
Felezőidó'2 (1965—1975) tárlatok előzmé- 
nye. Egyéni kutatásként 2000 körül kap
tam egy hároméves, a prágai CEU által 
finanszírozott utazási ösztöndíjat, amely
nek keretében a két világháború közöt
ti román művészetet és magyar össze
függéseit kutattam Bukarestben, illetve 
az erdélyi közgyűjteményekben. Ez ta
lán megfelelő önbizalmat adott ahhoz, 
hogy egyáltalán elvállaljam a feladatot. 
Mindannyiunknak sok meglepetést tar
togatott a kiállítás. Nagyon sok műtárgy 
után nyomoztam, az egyik legérdekesebb 
szál Lecca György Németországban élő 
műgyűjtőhöz vezetett, ahol egy külön
leges tárházát találtam az erdélyi, ezen 
belül a bánáti művészeknek. Annyira 
gazdag anyagot, hogy újabb kiállítások 
ötletét vetette fel. Viszont nagyon sok 
olyan eset is volt, amikor bizonyos álta
lam fontosnak gondolt műtárgyaknak 
nem tudtam a nyomára bukkanni.

-  Hogyan alakult ki a kilences tagolási

-  Valójában az adott tér függvényé
ben alakultak ki az egyes szekciók. Az 
„A” épület földszinti márványcsarnoká
val, illetve a fölötte lévő I. emeleti keren
gővei nagyon nehéz más kiállításokon 
is valamit kezdeni. A földszinten magá
tól értetődően adódott a „szoborcsarnok”, 
a kerengőben pedig a történelmi szemé
lyiségeket, illetve a kortársakat bemu
tató „arcképcsarnok”. A többi elkülönült,

illetve valamelyest összefüggő teremso
rokban műfaji-tematikus egységeket ala
kítottunk ki. Egy idő után már nem a mi
nél több művész bemutatása, hanem az 
egyes szekciók értelmes, az erdélyi művé
szetben kevésbé járatos látogatók számá
ra is értelmezhető, átélhető feltöltése volt 
a cél. Most már pontosan látom, hol lehe
tett volna egy-egy művet kiemelve újabb 
neveket behozni, de akkor még most is a 
kiállítást rendeznénk. Lehetséges továb
bi szekciók: a hivatalos, ha úgy tetszik 
„szocreál” terem, a modern historizmus 
a 20. században: az erdélyi történelem
ábrázolás bemutatása című terem, az 
1989/1990-es átmenetre és Európára ref
lektáló terem... Ezek most már további 
önálló kiállításokat is jelenthetnek.

-  Bóta Gábornak, a Népszavában meg
jelent cikkében sok minden nagyon tetszik, 
többek között az, hogy a kiállítás ritmusá
ról beszél. Igen, mindenképpen az első te
remben a nagybányai képek között a lá
togató kényelmesen szemlélődve kezdi, de 
abban a pillanatban, amikor a szobrászat 
tereiben érzékeli, terjedelmét és elágazó- 
dásait -  önkéntelenül gyorsít. Egyszerűen 
képtelenség egyetlen nekifutással min
dent megnézni. A szoborcsarnok az egyik 
legmegrázóbb része a kiállításnak, hiszen 
az apáról fiúra szálló tehetség számta
lan megnyilvánulásának terébe jutottunk. 
A tér eredeti adottságai hogyan befolyásol
ták a gyűjtést, mennyire határolták be a 
munkák számát, nagyságát?

-  A tér adottságairól már beszél
tem. A névsor kialakításában a hazai 
(Boros Judit) és az erdélyi művészettör
ténészek segítettek (pl. Murádin Jenő, 
Székely Sebestyén Kolozsvárról, vagy 
Udvarhelyről Veres Péter...). Nem min
dent fogadtam meg, de az ismétlődő ne

Szücs György
művészettörténész, kritikus. 1960. március 5-én született Budapesten. 1984- 

ben végzett az ELTE BTK művészettörténet-történelem szakán. 1989-től a 
Magyar Nemzeti Galéria muzeológusa, majd tudományos titkára, 2013-tól a 
Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyette
se. A Művészettörténeti és Régészeti Társulat, a MAMŰ Társaság, az AICA tagja.

A 20. századi képzőművészet kutatója, elsősorban a nagybányai művésztelep 
története, a művészet a két világháború között és a szocialista realizmus témakö
rökben. Emellett számos történeti és kortárs művészeti kiállítást rendezett, nyi
tott meg Magyarországon és Romániában, továbbá tanulmányai, cikkei jelentek 
meg folyóiratokban, katalógusokban. Tizenegy képzőművészeti monográfia szerző
je, illetve társszerzője.
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vek egy idő után kontrollként szolgál
tak. Számos név természetesen kimaradt, 
olyanok is, akik nélkül az erdélyi művé
szettörténetet nem lehet megírni, szá
momra viszont a fellelhető képek minő
sége nem ütötte meg a kívánt mértéket. 
Felbukkan néhány olyan művész is, akik 
ugyan nem első vonalbeliek, viszont a ki
állított konkrét mű nagyon passzolt a 
szekció vonulatába. Egy kiállítás elkészül
tének folyamatában van egy olyan pilla
nat, amikor még nem rajzolódik ki ponto
san a szerkezet, hanem amit csak lehet, 
összegyűjt az ember, és mindez úgy néz ki, 
mint egy óriási boglya, amit el kell rendez
ni, szét kell szálazni ahhoz, hogy befogad
ható legyen. Ugyanakkor a művek számát 
egy adott pillanatban nem lehetett tovább 
növelni. Egyrészt a rendelkezésre álló fe
lület miatt, másrészt a romániai munkák 
többségét a kiállításhoz Bukarestben kel
lett engedélyeztetni és biztosítani. Tehát 
már tavaly karácsony előtt le kellett zárni 
a bemutatandó külföldi munkák sorát, így 
néhány esetben az előkerült vagy éppen 
csak ötletszerűen felvillanó m unkák bár
milyen érdekesek is lennének, nem kerül
hettek be a tárlatba. A tér adottságainak 
nehézségei, ez esetben például a szobrok 
segítségével, végül használható rendező
elvvé váltak.

-  Úgy érzem, hogy ez egy „fegyelmezett” 
kiállítás, hiszen azt hittem Szűcs György 
korábbi munkásságát ismerve, hogy sok
kal több nagybányai kép lesz látható... 
Szándékában állt a meghökkentés, egyfajta 
„más”, nehezebben hozzáférhető', ugyanak
kor egyetemesebb Erdély-kép kialakítása?

-  A kiállítás kommunikációja úgy 
szólt, hogy a megszokott sztereotípiákat 
meghaladó kiállítás megrendezése volt 
a cél. Szerettem volna szakítani az ál
talunk turistaként is keresett Erdély- 
képpel, az „Erdélyországban van az én 
hazám...” nosztalgiával. Sok szempontból 
rám is értendő a nosztalgia bizonyos for
mája, éppen ezért nem volt egyszerű ezt a 
higgadt, távolságtartó, új szemléletet ki
alakítani... Az Erdélyre valamelyest jel
lemző archaikus felfogás -  itt a mind
máig létező, vidéki életmódra gondolok 
-  jóval áttételesebben jelentkezik a mű
vekben (tájfestészet, fafaragás), mint a 
hétköznapokban; a sztereotípiákat a ke
rengő kis pihenőjében elhelyezett, 1940- 
es években készült plakátok idézik fel 
(havas hegyek, népviselet, bivalyok, ka
lotaszegi templomok). Azt szerettem vol
na, hogy egyfelől a magyarországi néző 
is ráismerjen a megszokott irányzatok ot
tani változataira (avantgárd, neoklasszi
cizmus, realizmusok), másfelől az erdélyi 
látogató is érezze, hogy az erdélyi művé
szeti „termékek” hasonlóképpen és azo
nos színvonalon csengenek egybe a ma
gyar, alkalmanként európai művekkel. 
Az, hogy nem árasztották el a kiállítást 
a nagybányai művek, az saját önkontrol
lom eredménye, hiszen a két világhábo
rú közötti szemléleti-stiláris megújulást 
akár nagybányai modellként is be lehe
tett volna mutatni. A megújító művésze
ket azért a tájfestészet-szekcióban csak 
egy-két művel jeleztük (Ziffer Sándor,

Nagy Oszkár, Pittner Olivér, Jándi 
Dávid, Mund Hugó). Ugyanakkor sokan 
megértették Nagy Albert fanyar humorát 
a kiállított művek között...

-  Miért volt ez a visszafogottság ezen a 
területen'? Előfordult, hogy a szerkezettől 
eltérően mégis több került be? Legyen az is
kola vagy alkotás, ne adj’ Isten, kedvenc?

-  Volt néhány művész, akiknél még 
több művet be lehetett volna emelni, hi
szen munkásságuk több szekcióra rá
nyomta a bélyegét, mások viszont olyan 
erős, meghökkentő, egyszersmind tényleg 
speciális életművel rendelkeznek, hogy 
nehéz volt kiválasztani, mely művek ma
radjanak talpon (Nagy Pál, Nagy Albert, 
Tóth László). Már elmondtam máshol is: 
néhány művész kihagyását az időhiány 
és a tér adottságainak függvényében fáj
lalom, viszont a több művel szereplő alko
tók nem véletlenül kaptak nagyobb hang
súlyt.

-  Egyik legizgalmasabb rész a kiállítás 
egyik falán megjelenő kronológia, amely 
csak a katalógus nyomán lesz teljes mér
tékben befogadható, hiszen úgy lehet rész
letesen átbogarászni.

-  A falon lévő rövid kronológia a grafi
kus által kijelölt folyóméter/olvashatóság 
függvényében praktikusan alakult ki, vi
szont a katalógusban igyekeztünk minél 
részletesebben taglalni azt az esemény
sort, amely a megszületett művek törté
neti-művészettörténeti hátterét adja.

- A  kerengő rész azért is izgalmas, m ind  
a grafikai munkák, m ind a szobrok tekin
tetében, mert egyaránt jelennek meg ábrá
zoltként, valamint alkotásaikkal az egyes 
művészek. Ezek az egymásra felelgetések 
a kiállítás belső szerkezetét folyamatosan 
átszövik. Kós András szobra édesapjáról, 
Kós Károly rajza az erdélyi könyvművé
szet legszebb Szépmíves Céh darabjain. De 
ugyanilyen örömmel nyugtázom minden  
egyes jegyzetfüzet felbukkanását, akárcsak 
a plakátokat, amelyek lazán vezetik át a 
kiállítás látogatóit egyik térből a másikba. 
Nagyon jelentős az erdélyi expresszioniz- 
mus számára biztosított tér. A  Periszkóp 
folyóirat megjelentetójét, a Fekete éveim 
szerzőjét, Szántó Györgyöt m utatta be ed
dig valaha valaki festő főszerkesztő mivol
tában?

-  A z  expresszionista szekció valóban 
talán a kiállítás egyik legmarkánsabb 
része. Az Európában is számon tartott 
Mattis Teutsch János mellett a kevésbé 
ismert Szántó Györgyről elsősorban iro
dalmi vonatkozásban újabban is sokat ír
tak az újrafelfedezést sürgetve (pl. Balázs 
Imre József). Annak idején (1998) Vécsi 
Nagy Zoltán művészettörténeti szakdol
gozatát Szántó képzőművészeti tevékeny
ségéről, a Periszkóp multikulturalitásáról 
írta az ELTE-n. Nekem régi mániám 
Szántó, vagy kétszer is szerepeltem kon
ferencián a Sebastianus útja elvégeztetett 
c. expresszionista művének a „kulcsre
gény” elemeit, illetve művészetszemléle
tének motívumait felvonultató előadás

sal. Sajnos vázlat alapján, félig szabadon, 
s utólag nem sikerült megírni. De majd 
egyszer...

-  Különleges példa Gergely István m ű
vészete is, akinek plasztikáit egyszerre két 
külön szekcióban mutatják be...

-  Gergely István és Cseh Gusztáv azt 
példázzák, hogy az erdélyi művészek, le
gyenek bár a „legelvetemültebb” avant
gárdok, fontos feladatuknak, ha úgy tet
szik, küldetésnek vagy népszolgálatnak 
tekintették az erdélyi jeles személyiségek 
és a pusztuló műemlékek feltárását és 
közreadását (pl. köztéri szobrok, emlék
táblák). Emellett azonban önálló, magas 
színvonalú művészeti munkásságot foly
tattak.

-  Látta valaha együtt „Erdély nagyjai- 
val” a méltán híres marosvásárhelyi vagy 
szentgyörgyi performansz-iskola képvise
lőit? A z  utolsó egység m unkáit hogyan vá
logatta?

-  A jelenkorhoz közeledve nagyon nej 
héz volt a válogatás, hiszem a MAMÚ 
ottani tevékenysége, a nagyváradi vagy 
a temesvári neoavantgárd csoportok ön
álló kiállításokat érdemelnének. Inkább 
az volt a cél, hogy a kísérletező-beke- 
belező neoavantgárd magatartás minél 
több példáját sorakoztassam fel a kísér
letező anyaghasználattól (fém, porcelán, 
textil), a különféle új vagy újraértékelt 
izmusokon át (op art, „újfestészet”) a fo
tó, a film, az animáció s egészen az ins
talláció lehetőségeiig. Néhány rejtett, 
korábban számomra nem ismert össze
függés is felbukkant: Nagy Pál Buja for
m ák  c. sorozata meglepő hasonlóságot 
mutat a temesvári Bertalan István felü
leteket letapogató, algoritmikus kutatá
saival.

-  Mi lesz a kiállítás sorsa? Hiszen a je l
képéről nem kell magyarázni... Csodálom 
a bátorságát, hogy ezt a mélységében és 
olykor realizmusával éles vagy megmo
solyogtató, időnként deheroizáló igazi 
Erdély-metszetet megvalósította. A  kiál
lítás szinte kiált az erdélyi bemutatkozás 
után...

-  Már az első pillanattól szó volt a ki
állítás erdélyi, sőt bukaresti megvalósu
lásáról. Míg Bukarestben lenne rá tér s 
talán befogadókészség is, Erdélyben nem 
a szándék, hanem a hely hiányzik ahhoz, 
hogy ebben a változatban bemutatha
tó legyen. Ez a kiállítás nem tagolódhat 
több épületre, egyetlen épület tereiben 
kellene megmutatkoznia. Ilyen létező tér 
egyetlen van: a kolozsvári Bánffy Palota. 
Mindez kilátástalannak látszik pillanat
nyilag, annak ellenére, hogy úgy tudom, 
a kiállítás szakmai ajánlása még a ro
mán-magyar kulturális keretegyezmény 
tervezetében is szerepel. A kiállítás ka
talógusa azonban a budapesti bemuta
tó után eljutott Erdélybe is, augusztus 
18-án mutattuk be a kolozsvári Quadro 
Galériában.

SZEBENI ZSUZSA
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov:
Ricardo Reis Szibériában. 
A költői verseny VI.

s
Árnyak az időn túlról
Howard Phillips Lovecraft versei Vaszilij 
Bogdanov szibériai füzetébe

1. A  tito k

Napfelkelték és naplementék, 
hajnalok, delek, alkonyok.
A sorsod valakik bemérték.
Vernek fények, fényostorok.

Minden éjszaka ott vibrál 
sátradban, fölötted egy óra.
Nagy mánusa foszforeszkálva 
lecövekel. Tizenkét óra -

mutatja. Hát ide jutottál, 
a tizenkettedik órába?!
Menekültél, írtál, futottál, 
időnként fel is adtad. Kába

ábrándok köröztek körötted.
Csattogtak a závárzatok.
Átélted kivégzésedet, 
kihallgatást, kínzásokat.

Aztán akárha rossz cipőből, 
éppen időben, azt hiszem, 
kiléptél kusza életedből, 
s a tajgába jöttél, hiszen

nem volt kiút a látomásból.
Az elhurcoltak árnyai -, 
egyikük sír, a másik vádol! -, 
nem tudnak múlttá váltani.

A z  e lh u rc o lta k  életéró'l 
s z á m o t k e ll  a d n i,  j ó l  tu d o d .
Igazságérzeted vezérel, 
s a szibériai démonok

sem árthatnak neked! A párt 
pribékjei meg nem találnak.
Vádol a verseid komor, zárt 
menetoszlopa. Nincs bocsánat!

És tudjad, lehet menedék, 
tegnapból érkezve a mába, 
eljuthatunk együtt mi még 
a Felkelő Nap városába,

a jövőbe suhanva tovább, 
hisz minden relatív, tudod, 
rád várnak a petrovszki fák, 
és a szomorú vogulok.

A birodalom minden népe 
lelkében dúló Ázsiák 
miatt se add fel. Nincs még vége, 
hogyan ne lehetne tovább?!

2. A  k a p u k  e lő tt

Van-e? S ha van, elérhetjük-e 
zátonyra futó életünkben, 
önámító, vad keresésben, 
merülünk a Styx vizébe le, 
s örökre elvész, ha volt az éden.

Nem oldódhat itt meg soha semmi, 
mégis hogyan oldódhatna meg?
Röhögnek kinn a régi öregek, 
marad-e még erőnk tovább menni

Homály fojtogat, köd, árny, szürkület,

hómezőn, sivatagban, tengeren, 
hisz bármikor utánunk nyúlhat 
egy szőrös mancs. Sok minden múlhat 
szerencsénkén, a körülményeken, 
de előbb-utóbb ellenünk uszulnak.

A kapu előtt állnak, vicsorognak, 
megnyílnak-e a féregjáratok?
Cthulhu a vizek mélyén már ragyog, 
Azatoth csont furulyái szólnak.
Eszelős, idegtépő dallamok,

tébolyító hangjaira járják 
bájoló táncuk a démonok. 
Visszatérhetnek. Az idő forog,
Megnyíló féregjáratukat várják. 
Felmerülnek elsüllyedt városok,

itt lihegnek már, egészen közel, 
érezzük a Shoggothok szörnyű bűzét, 
hagyják az Univerzum közepét, 
az őrült káoszt, értünk jönnek el. 
Feladhatja-e az én lényegét?

Van-e, s ha van, megsegít-e végül, 
egyszer már értünk áldozta fiát, 
száműzve a fekete mágiát?
Rettenet szörny-birodalma épül, 
mire a kakas harmadszor kiált.

Nyarlathotep vár kopár fennsíkon, 
Isten? Sátán? -  de alakja emberi, 
Shub-Niggurath is mögötte oson. 
Körülötte torz teremtményei.
Rémület lesz úrrá az arcokon.

R ’lyeh víz alá süllyedt városában, 
ébredez Cthulhu, a körből kitör.
Nem fogja golyó, nem sebezi tőr,
Nem égetheti szénné az áram.
Mögötte ott áll Yog-Sothoth, az őr,

a  s z e n tsé g te le n  tu d á s  b ir to k ló ja .
M i t  teh e tü n k ?  R ecseg n ek  a  k a p u k !  
B o ld o g , k i m é g  jö v ő b e n  h in n i tu d .  
Elveszünk, ahogy egykor veszett Trója, 
utunk fortyogó ingoványba fut.

Az időn túlról árnyak seregeinek.
Tűnik a nap. Ráborul a földre, 
a sötét homályos szövedéke, 
hallani már lépteit a szörnynek, 
nyomában a pokol söpredéke.

S örökre elvész, ha volt az éden, 
merülünk a Styx vizébe le, 
önámító, vad keresésben, 
zátonyra futó életünkben, 
van-e? S ha van, elérhetjük-e?

3. A  h o ld  a rca

A hold arca nevű, torz bálvány alól 
jönnek elő időnként láthatatlan 
a polipszerű Mérhetetlen Vének, 
néha füttyögve ki-kirépülnék, 
csattogtatva pikkelyes szárnyaik.
De egyelőre velünk nem törődnek, 
az álmainkban sem kísértenek.
A költészet hidegen hagyja őket.
Nem érdeklődnek a rímek iránt, 
a ritmusra sem nagyon füttyögetnek. 
Egy bizonyos, én nem vagyok veszélyben 
és nincs veszélyben Fernando, Mário, 
hiszen mi már egy másik világon 
próbálgatjuk az árnyéklétezés 
lehetőségeit, és azt hiszem 
a heteronimákra sem hatnak, 
hisz ők egy más létezés rabjai,

és a mágust sem befolyásolhatják, 
ott ődöng egy más dimenzióban, 
de Lídia, Mirandolina, Borges 
és a bennszülöttek, az egész falu 
veszélyben van, hisz hathatnak rájuk, 
telepatikus álomba ringatva 
kedvükre irányíthatják őket.
Behatolva gondolataikba, 
roncsolhatják személyiségüket.
Kérdés, megvédheti-e a fekete 
varázstükör a hipnózistól őket?
Mesterétől kapta Ricardo Reis,
Caeiro egyik alkimista 
őséé volt, csodálatos darab.
Ide is elhozta, azt hiszem, hogy 
megnézhessük, herceg a jövődet, 
ha zöldes fényben fellángol a tükör.

* H. P. Lovecraft elképzelései szerint, eonokkal 
az ember földi megjelenése előtt, a „nagy öre
geknek” nevezett, különös szörnyek uralták 
bolygónkat, akik azóta is várják, hogy visz- 
szatérhessenek. Lovecraft dermesztő víziója 
szerint már ott is toporognak a kapuk előtt. 
A legfontosabb nagy öreg, Cthulhu, aki vizek 
mélyén várja a jelt, de ott van Yog-Sothoth, a 
szentségtelen tudás őre, Azatoth, a káosz ura, 
Nyarlathotep herceg, a megtévesztően emberi 
alakot öltő isten, Shub-Niggurath, a torz ter
mékenység-istennő, s a többi szörnyeteg, rém-is
tenség. .. Az ő második eljövetelüket jövendöli A 
kapu előtt című vers... De ugorjunk: Lovecraft 
két elbeszélésében (Az őrület hegyei, Árnyak az 
időn túlról) a száműzött „nagy (vagy régi? vagy 
ős?) öregek” utáni teremtményekről is részle
tesebben beszél, az Antarktiszon megtelepedő 
„Csillagfejű, Otszögletű, Szárnyas Lényektől” 
az ún. „Dicső Fajig.” Ezek a különös, három
méteres, ormótlan lények az egész világmin
denség legtökéletesebb tudósai, már régen 
megfejtették a tér és az idő rejtelmeit, min
dent tudnak, mégis menekülniük kell a föld
ről egy, ugyancsak talányos és fenyegető faj, a 
„Mérhetetlen Vének” elől. Ezek a nyugtalanító, 
rémisztő „Mérhetetlen Vének” polipszerű, szár
nyas, önmagukat láthatatlanná tevő, s minden 
más faj gondolataiba behatoló, őket hipnotizá
ló, befolyásolni tudó titokzatos teremtmények. 
Szándékaikról senki nem tud, világukba, a 
„Dicső Faj” tündöklő elméi se hatolhatnak be, 
kommunikálni sem képesek velük. Különben 
ma is a Földön vannak, a földalatti rejtélyes 
birodalmukban, amelynek egyik feljárata, A 
hold arca nevű bálvány, éppen Tahitiben ta
lálható... Lovecraft fő  műve, a csak hosszú év
tizedekkel halála után, 1973-ban megjelenő 
Necronomicon, A halott nevek könyve, de is
mert A holtak országának kalauza címen is. 
Részletek jelentek meg belőle az író életében, 
ezeket ismerhette nagyapám. (A teljes szöveg 
csak a hetvenes évek elején, a Lovecraft-kultusz 
delén jelent meg, én szereztem meg Neki, ame
rikai látogatásuk alatt.) A kusza, alig követhe
tő, bizarr történet hősei a Lenyugvó Nap rejté
lyes városát keresik. Ide invitálja Bogdanovot 
és családját is, már első, A titok című versé
ben, a nagylelkű amerikai író, halála után hét 
esztendőkkel. Bizonyára úgy gondolja, hogy az 
ott rájuk, és Szovjet-Oroszország egész szomo
rú népére várakozó veszélyek és szörnyűségek 
eltörpülnek, a saját szép hazájukban leselke
dő veszélyek és kágébés szörnyetegek mellett... 
Bármennyire is különös, lehet, hogy igaza van! 
A harmadik vers, A hold arca nevű bálvány 
alatt, a föld méhében lakozó, titokzatos és ré
mületet keltő polipszerű, szárnyas Mérhetetlen 
Vének parapszichológiái, telepatikus képessé
geiről szól, és Ricardo Reis titokzatos meste
rétől, Alberto Caeirótól kapott fekete varázs
tükréről, amelyben, ha zöldes fényben felizzik, 
meglátható a jövő. -  Tatjána Bogdanova
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Alba hercegnő váratlan  m egjelenése  
a B ernáth Andor klubban (1954)

SEBESTYÉN MIHÁLY

Alba hercegnő 88 éves korában hunyt 
el. Arca teljesen sima volt. A plasztikai 
sebész kése, ha érintette valaha, annak 
nyoma, emléke, tanúsága vagy még élő 
tanúja régen eltűnt, elporladt. Alba her
cegnő tett róla, hogy ne maradjon senki, 
aki az ellenkezőjét állíthatná. Megvoltak 
a maga eszközei, amelyekhez kétség és 
a tömegtájékoztatás hozzá nem férhe
tett. Miként maga Alba herceg sem tu
dott semmi olyan eseményről tudósítani, 
amelyben sebészek, arcplasztikázó szob
rászok szerepeltek volna. Voltak ezzel 
szemben bőségesen fodrászok, hajmágu
sok, körömépítők, szemöldökcsipesznökök 
és parfümmogulok, nem kevésbé kozme
tikatudorok, bűvészek, szemfényezők és 
szemfényvesztők, szájfényezők és fogtün
dérek, lehelet-mérnökök.

Felsorolásukkal csupán jelezni óhajtot
tuk, hogy a hercegnőt életében állandóan 
a szépség mesterművészei és a képalkotás 
géniuszai ugrálták körül. Ruhatára vég
telen volt, több palotában, számos emele
ten voltak elraktározva mindazok a ru- 
haámulatok-bámulatok, rafinériák és 
boszorkányos művek, amelyeket hatéves 
korától mostanáig viselt, azaz nyolcvan
két év alatt magára öltött, amiben szép 
és sokak által megkívánt, de soha el nem 
ért és ápolt testét felöltöztették, díszítet
ték. Fel voltak címkézve udvarmesterei ál
tal: mikor, hol, kinek az estélyén, melyik 
délutánokon viselte, a hajnali szivárvá- 
nyos szafariruhája éppen úgy, mint az a 
trotőrcipő és vastag düftinszoknya a hoz
závaló zöld lódenfelsővel -  bőrgallér rátét
tel természetesen, ahogyan Huszár Lívia 
bárónő is viselte montalbani száműzetésé
ben -, amelyet a nevezett hercegasszony, 
teljes nevén Mariosa del Rosario Cayetana

Alfonsa Victoria Eugenia Francisca 
Fritz-Walter Stuart y Cuniga de Silva 
a dél-koronkai cukor- és idegmézgyár 
télifaünnepélyén hordott 1954-ben... Igaz, 
az előbbi katonás ruhához egy csúcsos 
csillampalával borított kerek süveget vi
selt, így manósan is elragadó volt. (Vagy 
inkább cserkészesre vegyük a figurát? 
Nem tudom eldönteni annyi év távlatából.)

Ma már aligha számít, ki mit gondolt, 
leginkább éppen Alba hercegnő megjelené
séről 1954-ben a Bernáth Andor klubban, 
ahol ott szigorkodott a tartományi elit élén 
Winkler elvtársnővel, aki úgy becsiccsen- 
tett (megmátósodott) másnap a kultúrpalo
ta óévbúcsúzatatóján, hogy az asztal alatt 
mászkált röhögve és ugatva, és Grozaru 
elvtárs meg Csurdelány titkár fogdosta a 
lábát, az egész aktíva tanúsíthatja, sőt ezek 
után Winkler elvtársnőnek jelentést kellett 
írnia arról, ki hallgatott cigányzenét és ki 
és mit beszélt Alba hergnő váratlan megje
lenéséről a Bernáth Andor klubban.

Tény, hogy nem számítottak rá. 
Küldtek szét ugyan nyomtatott egyszerű, 
keretes meghívókat, amint az akkoriban 
szokásos volt, vékony papíron a klub fejlé
cével, a meghívottak neve ki volt pontoz
va, ahová Berbenczel Bumbi később már- 
togatós tollal beírta a meghívott nevét és 
címét, az sem volt baj, ha szétszálazódott, 
szertefutott a tinta az olcsó papíron.

Alba hercegnőnek nem volt meghívó
ja. Senki sem emlékezett arra, ha ne
ve szerepelt egyáltalán a meghívandók 
listáján, szóba került-e az a név, hogy 
Mariosa del Rosario Cayetana Alfonsa 
Victoria Eugenia Francisca Fritz-Walter 
Stuart y Cuniga de Silva: talán ki sem 
fért volna. Nálunk egyáltalán nem szo
kás ilyen hosszú névvel járkálni a vá

rosban, pláné a Bernáth Andor (azelőtt 
Kálót) munkás- és gyáriklubba beállíta
ni hívatlanul. Csörte elvtárs hetekkel ké
sőbb a vizsgálat során kérdőre is vonta az 
összehívott, még mindig megszeppenten 
lapító aktívát, ismerte valaki korábbról 
-  kérdezte teketória nélkül -  Alba her
ceg elvtársnőt? Ki juttatta el neki a meg
hívót? Hogyan szerzett tudomást erről a 
zártkörű elvtársi összejövetelről?

De nem volt nekije semmilyen meghí
vója, mondta Bogdán Uczi, aki azon az 
estén a télifazenét szolgáltatta.

És akkor hogyan juthatott be egy 
olyan bizalmas, szigorúan őrzött rendez
vényre, mint a télifások ünnepélye?

Erre még Winkler elvtársnő sem tudott 
válaszolni, pedig ő azokban az években -  
kivéve az egy napppal későbbi csúnya le
bukást, asztal alatti lábfogdosást, vihogó 
vakkantást, fennforgó volt teljes egészé
ben, felelőssége teljes súlyával védelmez
te a rendszert, fogadta és képviselte a né
pi demokrácia humánus fölényét, amikor 
az elnyomott kubai nádvágó asszonyok és 
a rabszolgaságból alig felszabadult bel
ga-kongói mimózagyűrögető asszonyok 
és lányok baloldali érzelmű küldöttségét 
végigvezette a tartományi székhelyen. 
Megmutatta nekik a Lázár Ödön pihegő- 
parkot, a Kultúrházat, s nem maradhatott 
ki a programból a bútor- és szekérgyár, 
mindaz, amivel büszkélkedni lehetett ab
ban a városban, ahol Winkler elvtársnő 
épp úgy alá volt vetve a fizikai törvények
nek és az egyetemes vonzerőnek, mint 
bárki más, még Alba hercegnő sem volt ki
vétel ebben és sok más tekintetben.

De ő kivételnek, szabály alól felmen
tettnek érezhette magát, hiszen egész 
egyszerűen belépett méltóságteljesen, ki
sebb fényvibrálásokkal körítetten, a klub 
kétszárnyú ajtaján, senki sem sejtette, 
hogyan sikerült neki egyetlen kilincsle- 
nyomással (ha ugyan ezt tette) mind a két 
ajtószárnyat egyszerre feltárni, ugyanis 
előtte hasztalanul erőlködött féltucat em
ber, még Krakowszky főmérnököt is oda
hívták, ő volt ugyanis a legerősebb ember 
a cukor- és idegmézgyárban, ezen belül is 
a porcelántégely-égető részlegen (koráb
ban díjbirkózó és bérkocsis), és láss csu
dát, Alba hercegnő betoppant, megállt a 
küszöbön, két olyan alabárdos vagy mi
nek híják kísérte, ott feszítettek jobbján 
és balján, és valahogy magasabban is állt, 
mint a termet benépesítők összessége, föl
jebb, mint a színpad, ahol éppen azokban 
a percekben elhallgatott a patefon zenéje 
és újtípusú torkát köszörülte Winkler elv
társnő. Be szerette volna jelenteni, hogy 
ez a nap különlegesen fontos dolgozó né
pünknek, mert most kapnak majd jutal
mat az élenjáró dolgozók és azok gyer
mekei, akikre már új nap süt le. Amúgy 
délután hat óra felé járhatott a közép- és 
kelet-európai idő és kint már egészen be
sötétedett, úgy látszik -  gondolta Alba 
hercegnő oda nem illően és minden meg
hatottság nélkül - ,  az új nap is le szo
kott pihenni, télen hamarabb, nyáron ké
sőbb fújnak neki takaródét a kozmikus 
erők, éppen úgy, mint Albániában vagy 
Felbániában. Kinek melyik a preferansza.

» > »  folytatás a 6. oldalonJándi Dávid: N ői a k t (1934)
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» > »  folytatás az 5. oldalról

A terem visszafordult. Mindenki egy 
ütemre, idegen erőnek, akaratnak en
gedelmeskedve. Akik a szélén álltak, 
felcsipeszkedtek, az eló'l állók a perspektí
va törvényire fordítva reagáltak, kisebbek 
lettek s így a végső' sorokban -  Winkler 
elvtársnőnek hátat fordítva -  nagyon is 
jól ki lehett venni, mi folyik a klubterem 
kapujának előterében, körülbelül a tizen
egyes vonalán. Túl voltak már a nagy 
megrázkódtatáson, a berni csataveszté
sen. Egy belső' részlegen titokban lefoly
tatott vizsgálat kiderítette, hogy azon a 
végzetes délutánon senki sem figyelte a 
fővárosi rádió híradását és népzenei mű
sorát, még Grozaru elvtárs is Szepessyre 
tapadt, ó't fülelte kis popular-rádióján a 
párt legénylakásán. Az erről szóló jelentés 
ott feküdt Csipor elvtárs asztalán, több
ször is nekiveselkedett, hogy végigolvas
sa, mieló'tt felküldené az AB-nek B-be, ám 
mindig elfogta valamilyen korábban is
meretlen és fölöttébb kényelmetlen zava
rodottság, szégyenérzet, piros foltos he
begés, hiszen ó' is a meccset hallgatta fiai 
társaságában, felesége pedig pánkot sü
tött, a kedvencét bő disznózsírban.

(Bezzeg, Alba hercegnő ott volt, az A 
szektor fölött berendezett VIP páholyból 
— akkorban úgy nevezték, királyi páholy — 
közelről, kiélesített tengerészeti távcsövén 
át követte az eseményekben szereplőket, 
leginkább a nyugatnémeteket. Nem a ma
gyarokkal tartott, holott a spanyol polgár- 
háború alatt Párizsban élt az V. György 
hotelben és esténként gyakran vacsorázott 
baloldali magyar emigránsokkal, akik 
Spanyolországba tartottak, vagy onnan 
kullogtak vissza, egyszer Hemingway- 
jel is összehozta a sors, de nem bírta mo
dorát, ezért nem is dedikáltatta az éppen 
magánál hordott Harangszót, való igaz, 
Hemingway nem volt magyar, mint pro
fesszor Gábel Jóska Kolozsvárról vagy 
Glück Fotyi Szilágysomlyóról vagy a drá
ga jó Gottesmann Őszi Gyöngyöspatáról, 
akik rengeteg szép régi dalt tudtak, ame
lyek erősen emlékeztették Alba herceg
nőt Bimbó nevű oroszlánszelídítő ba
rátnője szemére, amely egyszere volt 
szomorú és parancsoló, tragikusan gics- 
cses és megnyugtatóan sima, mint a szél
csendes Földközi-tenger augusztus elején 
a Balearoknál.)

A hasonlat mindenesetre beépült tar
tósan a télifaünnepély, korábban az év
század vesztes mérkőzésének kikiáltott 
meccs virtuális nézőközönségének hason
latkészletébe, és abban a hirtelen beállott 
csöndben, amelyben hallották, hogyan 
csilingelnek Winkler elvtársnő fülében a 
moszkvai kiküldetés alatt vásárolt alpa
ka-fülbevalók (azt hitted, a télapó rén
szarvasának csengettyűi?!!), Alba herceg
nő a legcsekélyebb zavar jele nélkül azzal 
a márványsimaságú arcával és ajakával 
ennyit mondott, folytassák, fiam...

Magyarul mondta, bár őszintén bán
ta, hogy Párizsban a George V. hotel ter
meiben nem sodorta össze a fátum csak 
magyarokkal, Vándor Kálmánnal és 
Benedek-Halassy Loránd szótárszerkesz- 
tó'kkel, aki folyton magyarul akarták ta
nítani, bele is ment egy darabig a játék

ba, onnan ez a pompásan ideillő, a köz- és 
általános zavarodottságon átsegítő biz
tató ige a helyes igeidőben, módban és 
hangsúllyal ejtve. Bánta, hogy nem talál
kozott románokkal, de azok éppen azzal 
voltak elfogalva Párizsban, hogy kozmeti
kust kerestek, kalapot próbáltak, szövete
ket hajkurásztak, mások autóival fényké
peztelek magukat, a Champes-Élysées-n 
sértett énjükre kerestek kozmopolita 
freudistáknál gyógyírt, bőszen zsidóztak, 
főleg a magyarokra értették, s ebben a 
fene sem ismerte ki magát, honnan tud
hatták, hogy Gottesmann Őszi nem oszt
rák, tiroli, stájer vagy teszem azt balti né
met?!! Van ezekben a kelet-európai furcsa 
lélekszakadárokban valami visszataszító
an nyers, amit Alba hercegnő népe már a 
középkor végén levetkezett, elnőtt.

Winkler elvtársnő a színpad közepé
re sietett és felolvasta Csipor elvtárs táv
iratát a résztvevőkhöz, egyetlen betűvel 
sem tért el az adott szövegtől, érzelmeket 
se vitt bele, gépies volt, mint az idegméz 
gyártósora. Ezt követően sorra megjutal
mazta az élenjárókat, megfeddte a kullo- 
gókat, csüggedőket és visszahúzókat és 
azok gyermekeit, majd azt mondta, szabad 
a tánc, szabad a csók. A villanyt leoltották 
— utóbb kiderült, hogy kisebb szabotázs
akció történt a Turbinatelepi áramfejlesz
tőben, ahol Bakaló Norbert volt nyilas és 
Fechete Traján volt vaslégiós, befészkelve 
magukat, mint a kullancs, a villanytelep 
dolgozóinak bizalmába, visszaélve jóhisze
műségükkel és megbocsátni tudásukkal, 
elvágták a fővezetéket egy speciálisan szi
getelt bozótvágó késsel, amit előző este 
fenettek meg a Petőfiek terén Kulcsárral 
az iszákos és tébécés (ebben a sorrendben) 
köszörűssel.

Alba hercegnő alabárdosai, mintha 
csak erre vártak volna, fényt gyújtottak 
sose látott hatalmas csóvájú elemlám
pákkal, rávilágítottak a csillámmal fe
dett hercegnői süvegre, amely megtelt 
másodlagos elektromossággal, és úgy 
fénylett sokáig az est folyamán, mint a ki
világított főtér a Bevonuláskor. (Az csak 
10 évvel korábban volt, sokan emlékeztek 
arra a régi különleges estére a cukor- és 
idegmézgyárban.) Elsőnek Farkasinszki 
Péter kérte fel, tőle Barnabás Béla majd 
Remek Ottokár kérte le. Túrabakancsa 
észrevételnül felkaristolta a klub silány 
és sárfoltos fenyődeszka padozatát. Ez 
volt az egyetlen használható nyom, ami 
Alba hercegnő klubéleti részvételét, tán
cos kedvét bizonyíthatta valamennyire 
az utókor előtt. Palatkás néni, a gyár örö
kös alkalmazottja, a megbízható altiszt 
késő aggkoráig mutogatta a padlónyomo
kat azoknak, aki csak költött, többnyire 
tudatosan félreköltött hírmorzsákat sze
degettek fel az utókorban. Itt táncolt egy 
különös idegen asszony, azt mondják, ma
ga Alba hercegnő volt. Az, aki feltalálta, 
akiről elnevezték a mosóport, kérdezték 
az ostobák. Ilyenkor Palatkás néni hara
gosan lecsapta a partviskefét és az any
jába küldte el a fajankót, akinek semmi 
érzéke nem volt a történelemhez. Ha lett 
volna erő még a karjában, dárdaként ha
jította volna a menekülő balfékek után.

A hercegnő mellett ott táncoltak az 
alabárdosok is, ám a testőrök jelenlétére

mi sem utalt, érdekes, senki sem emléke
zett az arcukra, még a leginkább az járt 
az igazsághoz legközelebb, aki pirineusi 
marconákról beszélt, drabális hegylakók
hoz hasonlította őket.

Az áramszünet pedig legalább két órá
ja tartott, Alba hercegnő csúcsos világító 
süvege egyre halványabban égett, mind 
közelebb húzódtak hozzá az emberek. 
Egészen szoros falat vontak a három alak 
köré, azok a férfiak, akikkel táncolt, es
küdtek, életükben olyan finom és könnyű 
táncosuk még nem volt, Barnabás Béla, a 
botlábáról nevezetes hegesztő egy-egy elv
társi összejövetelen sikerrel taposta ösz- 
sze bárki lábát, úgy, hogy az ortopédián 
a másnapi szolgálatos orvos csak annyit 
kérdett: BB-vel tetszett járni a csárdást 
és a rockot, és máris rakosgatta helyre az 
elcsempült, kivasalt, visszafacsarodott, 
zsugorodott ujjakat, nos, ez a Barnabás 
Béla maga előtt sem tisztázott indulat
ból kérte fel a hercegnőt, és úgy röpültek, 
hogy Béla megesküdött, volt pillanat, ami
kor mind a két talpával a plafonra neheze
dett. Aki ott volt, egy sem merte hazugnak 
nevezni. Elhitték, mert hinni akartak a 
csodában. Legalább ezen a téli estén, ami
kor olyan varázslatos volt a csillogás, mint 
Munkaérdemrenden az aranyozás.

Amikor már csak alig pislákolt a sisak, 
Alba hercegnő odalépett a terem közepén 
álló három méteres délceg hargitai fenyő
höz, amit az élmunkások egy hete von
tattak le, és a sisakját a fenyőfa csúcsá
ra húzta. Abban a pillanatban a fejfedő 
még egyszer felragyogott és keresztet for
máltak a lemezek. A dolgozók, elvesztve 
minden realitásérzéküket, félreseperve a 
tiltások és elhallgattatások rozzant aka
dályait, mind rázendítettek a Mennyből 
az angyalra. Halkan kezdték, fokozatosan 
vett rajtuk erőt a tiltott karácsony min
den varázsa, olyan szépen göndörödött ki 
szájukon a csodavárás, a beteljesülés vá
gya, ahogy még soha. Nem, így nem éne
keltek még a gyergyóalfalusi templom kó
rusában sem tíz évvel korábban.

Az angyal nem jött -  nem jöhetett, kü
lönféle meggondolásokból, de megérkezett 
Mirijucza főhadnagy és segédje, Arcadie 
Vincze, akik Alba hercegnő azonnali le
tartóztatását kapták parancsba. Winkler 
elvtársnő a vaksötétségre panaszko
dott, a rendezők dühöngtek és semmifé
le hercegnőre nem emlékeztek, azt mond
ták, az elvtársak most gúnyolódnak, 
ugye, hercegnők a népi hatalom éveiben? 
Andersennél vagy Grimm testvéreknél. 
Igen. Ott lehet. (Ilyen műveltek voltak ak
koriban a télifások ünneprendezői.)

A többiek hallgattak. Legalább két 
évig. De a külföldi nőt ugyan kereshették, 
míg mindenki a karácsonyi éneket fújta 
teljes szívből, Alba hercegnő országokkal 
odébb egy újabb brandyt rendelt a párizsi 
V. György hotel harmadik emeleti kiseb
bik, ún. Richelieu társalgójában. A párizsi 
meghívottak, rajongók, riporterek készek 
lettek volna egy emberként megesküdni -  
ha valaki kérdi - , hogy Alba hercegnő egy 
percre sem mozdult el körükből.

A hercegnő rejtélyesen mosolygott. 
A cukor- és idegmézüzemek letartózta
tottjaiért, mint Nyugaton szokás, tete
mes óvadékot tett le. Sajnos hiába.
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GELLUNAUM

A m egszelídített háromszög
(Triunghiul domesticit)

Néhány összegyűrt szó a jobbszemében 
a szájban könnycsepp egy hang a vállon

természetesen csak hétköznapi utazás 
a jótól a rosszig hidegtóí a melegig 
ebben a szegekkel rakott bárkában

de talán egy tehénben zajlik le mindez

Gellu Naum (1915 -  2001) költő, pró
zaíró, esszéista, drámaíró. A román 
szürrealista mozgalom legjelentősebb 
alakja. Műveit számos európai nyelvre 
ültették át. Egyes művei magyar nyel
ven is napvilágot láttak.

A vak m adár
(Pasărea oarbă)

A vak madár az elrepült fölöttünk 
a szócsövébe kiáltotta hogy

„fölöttetek repülve 
extázisbán vagyok” egyik szárnyát

homlokához emelve
repült a vak madár és magamra hagyott 
az ablakon át láthattam a kertet

a ködbe burkolt paradicsomot 
a küszöbön túl porcelán hölgyek táncait 
törékenységük mélyen felizgatott 
fölöttünk immár senki sem repült 
fekete kesztyűre hasonlított minden

a homályból a kert komor úrnője is
felbukkant

a vadonból hirtelen lépve át 
megszakíthatta volna azonnal a táncot és 

az egészből csak üvegszilánk marad 
nyugalom volt ezt suttogta szerelmem

— HELIKON---------------------

„át kellene lépned hófehér hajamon 
a kertből a vadságot kiűzd” 
hangjában a kezdődő földrengést is

hallottam
mész hullott a falakról csengettyűk

csilingeltek
mennyezeteken dülöngéltek a száraz

nád-napok
a vak madár pedig visszatért a polc alatt

sietve repült át
üvegből volt és viaszból ezúttal egyik

szárnyát homlokához emelte

a kert narancsszín árnyai közé léptem 
láttam hogy szerelmem saját fehér

hajába túr
a vak madár repült és rámzuhant 
kiesett a fészekből össze se tört 
üvegből volt s viaszból

K A RÁCSO N YI ZSOLT  
fo rd ítá sa i

BODA EDIT 
Kutyakor

Ötödik nap
Puszta kés, éles kés 
átvághatja torkom, 
kísértő, csöndes víz 
tüzet ki ne oltson.

Első nap
Te, kóbor eb, te, megunt kutya, lágy tekintetű, de hamisan ve
szélyes, egyik pillanatról a másikra fel- és eltűnő, te, nyomorult, 
megesett rajtad a szívem, mégsem mertelek befogadni.

Második nap
Te, kuvasz, te, eszeveszett eb, nem mertelek megölni sem, lükte
tő izmaidra szabott s odaragasztott bundádat sem mertem meg
érinteni, a pusztulástól féltem, pedig oly megtévesztően ismerős 
tudsz lenni, s szánlak, utállak. Szánlak és utállak tiszta szívem
ből!

Hatodik nap
Mákvirágok között 
egy álságos sincsen, 
mind tele álommal, 
ez egyetlen kincsem.

Hetedik nap
Bőr alatt, szőr alatt 
nem talál rád senki, 
el vagy rejtve, kutyalélek, 
nem ölhet meg senki.

Harmadik nap
Siva kutyája, te, eltorzult árnyék, bár csak egyetlen egyszer néz
tem rád, nem feledtelek többé, te, átkozott kolduslélek, ki belő
lem élsz, apránként hordasz el, akár a puszta homokját a szél, és 
semmi remény nincsen, bogáncsrét az ég, recsegve-ropogva zúg és 
süvít a fényrepesz.

Szakura-harakiri
Juan Rulfo. Röviden

Rémálom, amiből nem akarsz kilépni semmi áron.

Negyedik nap
Hozzám tapadtál már egészen, pupillámra sült pupillád, bő
römre főtt a bőröd, fogamra csúszott fogad, én vagyok immár 
az, ki minden nyurga reggel emberi kéz után szimatol, kutat, ó, 
hát ember voltam magam is, most pedig felvakkantom a múltat, 
minden rácson át-átnyúl a mancsom, tapogat, tapogat, porban 
viháncoló lelkeket keres, lecsap. Nem ismer rám senki, se apám, 
se anyám.

A fényességes boa constrictor

álmomban boa volt a házamban 
az alomban sok kicsi haza 
alszik fészkelődik ébred 
csontja összetörik

Nagy Pál: Á rterü let II. (1972)
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HELIKON

POMOGÁTS BÉLA

Petőfi Sándor 
temetése

Egy legenda 
új életre kel
Pénteken, július 17-én a budapesti 

Fiumei úti sírkertben eltemették Petőfi 
Sándornak a szibériai Barguzinból (még 
korábban) hazaszállított földi marad
ványait. így szól a hivatalos híradás, és 
máris felbolydult az a közélet, amely a 
nyári forróságban mintha kisebb lánggal 
perzselné az országot, minthogy ennek a 
közéletnek a protagonistái is szívesebben 
töltik idejüket a Balaton (vagy az Adriai
tenger) partján, mint fővárosi gyász-szer
tartásokon. A barguzini csontvázat jó ne
gyedszázada fedezte fel a távoli Szibéria 
egyik szinte ismeretlen településének el
felejtett temetőjében egy tudományos ex
pedíció, amelynek egy Morvái Ferenc ne
vű nagyvállalkozó, egy Kiszely István 
nevű antropológus és egy Kéri Edit nevű 
egykori színésznő' voltak a kezdeményezó'i 
és szakértői. Később összekülönböztek és 
a barguzini leletre több évtizeden át a fe
ledés minden halotti lepelnél gyászosabb 
fátyla került. Most azután megtörtént az 
ünnepélyes újratemetés, és rendre nyilat
koznak a körülötte sürgölődő szervezők. 
Csak halkan merem kimondani, hogy 
nincs közöttük szakmailag felkészült sze
mély, az egyetlen szakértőnek tekinthető, 
ámde habókos (és korábban, mint pan
nonhalmi bencés kispap, a kádárista ál
lambiztonsággal igen bensőséges kapcso
latokat ápoló) tudós, tudniillik Kiszely 
már korábban elhalálozott.

Negyedszázada az erdélyi magyarság 
köreiben is széleskörű érdeklődést keltett 
a barguzini lelet, ugyanakkor nem emlék
szem arra, hogy Kolozsvár, Nagyvárad, 
Marosvásárhely magyarsága különösebb 
aggályok nélkül fogadta volna el a szen
zációs híradást. Mint ahogy általában a 
magyar tudományos élet és az országos 
közvélemény is elutasította a barguzini 
teóriát, szinte egyöntetűen fogadva el azt 
a közkeletű (és igen sok tudományos ku
tató által képviselt) véleményt, miszerint 
a költő az 1849. július 31-i segesvári csa
tában (Fehéregyháza közelében) egy ko
zák dzsidás fegyverének áldozata lett. 
(Magam, mint a Magyar írószövetség, il
letve mint az Anyanyelvi Konferencia el
nöke több alkalommal is elhelyeztem a 
kegyelet koszorúját az országút mellett 
található régebbi emlékműnél, illetve a 
Fehéregyházán jó néhány esztendeje fel
állított szép Petőfi-szobornál.) A költő 
hősi halálának időpontját és helyszínét 
magam sem kívántam megkérdőjelez
ni, minthogy a teljes Petőfi-szakirodalom 
és a költő életrajzának minden tudós 
krónikása (az első életrajzot még 1864- 
ben közre adó Zilahy Károlytól és az el

ső klasszikusnak tekinthető monográfiát 
író Horváth Jánostól a költővel évtizede
ken keresztül foglalkozó Hatvány Lajosig 
és a költőnek az 1848-1849-es szabad
ságharcban betöltött szerepét igen részle
tesen bemutató Dienes Andrásig, meg az
után másokig: Lukácsy Andrásig, Fekete 
Sándorig, Margócsy Istvánig és Kovács 
Lászlóig) egyöntetűen cáfolta a barguzini 
legendát, rámutatva arra, hogy ez az iro
dalmunk történetében nem ritka életraj
zi misztifikációk sorába tartozik.

Dienes András könyve
A költőnek a szabadságharc idején ki

fejtett tevékenységét a leginkább hitele
sen és részletesen Dienes András Petőfi 
a szabadságharcban című, 1958-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia ki
adásában közreadott monográfiája mu
tatja be. Többek között azért hivatko
zom erre az életrajzi munkára, mert 
szerzőjét (még kora ifjúságomból) is
mertem: Dienes András idősebb „kol
légám” volt a Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetében, igen te
kintélyes tudósként évtizedeket áldozott 
a Petőfi-kutatásnak, eredetileg csendőr
tisztként szolgált, a háború végén részt 
vett az antifasiszta ellenállási mozgalom
ban, a kommunista hatalomátvétel után 
koholt vádakkal hosszú éveket töltött 
Rákosi Mátyás börtöneiben, 1957-ben re
habilitálták, ezt követve az akadémiai 
kutatóintézetben kapott állást, és ott éve
ken át foglalkozott Petőfi Sándor életraj
zával. Ennek a szorgos munkának volt 
eredménye imént említett könyve, ennek 
előkészületei során Erdélyben is végzett 
kutatásokat. A vélhetőleg Petőfi csontja
it is rejtő fehéregyházi tömegsírt azon
ban nem tudta feltárni, mert a romániai 
kommunista iparpolitika egyik nagyüze
me épült fel a sírkert helyén.

Dienes András igen részletes képet ad 
a Segesvár környéki kutatás erőfeszítése
iről, részleges eredményeiről és lényegi 
kudarcáról — arról ugyanis, hogy a költő 
testi maradványai végül is nem kerül
tek elő. Ennek ellenére a monográfia igen 
meggyőző abban az értelemben, hogy 
minden tanúvallomást és történelmi do
kumentumot felhasznál, amely a költő 
halálának helyét és időpontját megjelöli. 
Ilyen dokumentum igen sok akad: 1848- 
1849-es magyar honvédtisztek, osztrák 
tábornokok, a korabeli sajtó, a vissza
emlékezések egyértelműen támogatják 
azt az irodalomtörténészi meggyőződést, 
amely Petőfi Sándor utolsó óráinak kró
nikája révén kialakult.

Szeretném idézni Dienes András köny
vének szinte költői lendülettel fogalma
zott néhány zárómondatát: „Míg bátran 
beszélünk erről a bukott harcról, szédül
ten nézünk fel a megvertek arcába: így 
győznek a legyőzöttek. És az ő arcába, ki 
túl a Lunkán, a kaptatón, a dombon, túl 
a buni úton hever az Ispánkút nedves fü
vén, mögötte a forrás vize ugrik ki csil
logva a favályúból, a vert sereg messze 
fut. Legendák nélkül, mondod, emberi 
közelségből akartuk látni ezt az arcot. Itt

van, a halál révén is ide jutottunk, köz
vetlen közelségbe; látod, hogy feszül a já
romcsontokon a sárga bőr? -  duzzadt szá
ja csukott, nem villan ki a híres táltosfog. 
Gyere még közelebb: kisebb így ez az arc? 
Nem, tisztább. így fekszik itt a két falu 
közepén, a temető közepén, amelyen vé
gigvezettelek, de a sírját nem tudom meg
mutatni. Nem temettem el, nem temethe
tő el. Kis lélekszámú nép is adhat egyet 
s mást a világnak, mi is adtunk, de soha 
többet, de soha nagyobbat eddig, mint ez 
a halott. Hagyd a frázisaidat, szemlesüt
ve gondolj erre ezen a jeltelen tájon.”

A Petőfi-irodalom 
tanúságtétele
Dienes András könyvének megjele

nése óta számos irodalomtörténeti, sőt 
szépirodalmi mű próbált számot vetni 
a költő halálának megrázó és magyar 
közvéleményt több alkalommal (mond
hatnám: visszatérőlegesen) is felzakla
tó eseménytörténetével. Több évtizedes 
nyugalom után a nyolcvanas évek végén 
-  a kilencvenes évek elején vett új és ak
kor széles köröket felzaklató fordulatot 
a Petőfi halálának körülményeit firtató, 
mondjuk így: „irodalomtörténeti perújra
felvétel”. Néhány korábbi kísérlet után 
1988 szeptemberében Kéri Edit, aki ko
rábban a győri színház művésze volt, és 
az ötvenhatos forradalom leverése után 
börtönbe is került, kereste meg Morvái 
Ferenc nagyvállalkozót (ahogy akkori
ban nevezték: a „kazánkirályt”), hogy 
támogasson egy Szibériába irányuló ku
tatócsoportot, amely a költő földi marad
ványait kívánja felkutatni egy távoli és 
ismeretlen falucska temetőjében, ahol ál
lítólag az 1849-ben Magyarországon és 
Erdélyben a háborúba beavatkozó (és vé
gül a magyar szabadságharc sorsát el
döntő) cári hadsereg által elhurcolt ma
gyar hadifoglyok sírjai találhatók. A 
szibériai vállalkozásba többen is bekap
csolódtak, a barguzini kutatások ered
ményeit igen heves viták követték, egész 
sereg tudományos (és áltudományos) ki
advány vetett számot a sírfeltárás követ
kezményeivel.

A folyóiratokban és hírlapokban köz
readott írások valóságos tudományos 
szenzációként adtak hírt a barguzini 
ásatásokról, az ott talált leletekről, ar
ról, hogy Alekszandr Petrovics néven 
a költő nevét is megtalálták a sírke
resztek egyikén. Minderről Kéri Edit 
1990-ben Budapesten megjelent Petőfi 
Szibériában?! című munkája adott ösz- 
szefoglalást. El kell ismerni, hogy Kéri 
Edit műve számot adott a sírfeltárást és 
az azonosítást övező kételyekről is, a ki
ásott csontokat azonban ő is egyértelmű
en a költőnek tulajdonította. Szabó Géza 
Ásatás Barguzinban című, ugyancsak 
1990-ben közreadott műve pedig magá
nak a sírfeltárásnak a történetét rögzí
tette. Ezeket követte 1990-ben Fekete 
Sándornak, a neves Petőfi-kutatónak 
(több, Petőfi életével és munkásságával 
foglalkozó tudományos mű szerzőjének)
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Kusztos Endre: Székely gótika  (1980-as évek)

A szibériai métely (alcíme szerint: Egy 
Petó'fi-legenda feltámadása és újbóli el- 
hantolása) című munkája. Ez igen alapo
san (a Petűfi-kutatás és a szibériai legen
da múltját is összefoglalva) mutatta be a 
magyar közvéleményt erőteljesen meg
mozgató kérdés történetét. Hamarosan 
újabb könyvek is születtek, így Szuromi 
Lajos Petőfi orosz verseit, Veszprémi 
Miklós Hogyan halt meg Petőfi és az 
orosz A. Tyivanyenko Sándor Petőfi v 
Barguzine című művei (ez utóbbi kettő' 
még 1989-ben, a barguzini ásatásokról 
érkező korai hírekkel egyidőben). Két tu
dományos, mondhatnám „akadémiai” ki
advány is napvilágot látott, így a Kovács 
László által szerkesztett Nem Petőfi! cí
mű tanulmánygyűjtemény 1992-ben, ez 
neves és hiteles Petőfi-kutatók, a töb
bi között Fekete Sándor, Kiss József, 
Lengyel Imre, Harsányi László és több 
orosz tudós írásait adta közre, illet
ve Kovács László 2003-ban megjelent 
Csalóka lidércfény nyomában (A szibéri
ai Petőfi kutatás csődje) című terjedelmes 
munkája. Kétségtelen, hogy ez az iroda
lomtörténeti monográfia foglalja össze 
leginkább hitelesen a szóban forgó kér
dés történetét.

Két idézet és 
még két kiadvány
Az elsőnek említett kötet a következő, 

különben a nemzeti romantika, a nemze
ti mítoszok világát is érintő és bíráló be
vezetéssel indult: „E könyv, amelyet az 
olvasó kezébe vesz, egyszerre kordoku
mentum és kortörténet. Kísérlet -  oly sok 
hiábavaló hasonló után - , hogy a magyar 
társadalomra régen is és ma még inkább 
jellemző hamis tudatelemek egyikét szer- 
tefoszlassa. Az évszázadokon át külső és 
belső okokból visszafojtott nemzeti tudat
ra aránytalanul nagy vonzerőt gyakor

ló, hamis romantikától ihletett bizarr és 
irracionális képzetek nagylélegzetű vizs
gálatára nem vállalkozhatunk. Ezúttal 
maradjunk a könyvben tárgyalt konkrét 
esetnél. Különösebb elmélyedés sem kell 
ahhoz, hogy a régi, de a felmelegítéstől 
valószínűbbé vagy racionálisabbá semmi
képp sem váló Petó'fi-legenda receptjét az 
orvosi tradíció gyógyszerrendelési szabá
lyai szerint felírjuk.”

A második munka: Kovács László ala
pos és meggyőző monográfiája igen rész
letesen mutatja be azokat a legendá
kat, amelyek Petőfi Sándor állítólagos 
szibériai száműzetéséhez, majd halálá
hoz fűződnek. „A lényeg -  foglalta ösz- 
sze végül munkájának végső tanulsá
gát -  abban rejlett és rejlik ma is, hogy 
az MPB [Megamorv-Petőfi Bizottság] 
dilettáns történésze, s a háta mögött a 
barguzini eszméket támogató, magát 
nemzetinek reklámozó néhány újságíró 
számára csupán az volt, s az jelenleg is 
a fontos, hogy a hozzá nem értő közvéle
mény mind nagyobb részével hitesse el a
7. sírbeli csontváz és a magából kivetke
zett költő egykori porhüvelyének azonos
ságát. Minden társadalom- és természet- 
tudományi vizsgálati eredmény ellene 
szólt e valótlan azonosításnak, a döntő 
ellenérv azonban a költő írásaiban ránk 
maradt szelleme... Hogy mindezt tudták 
vagy érezték-e a szibériai legenda hívei, 
magam nem sejthetem, csak azt állapít
hattam meg, hogy a témát leöntötték a 
demagóg nemzeti érzés mázával, és egy 
évtizeden átívelő, változatlan megítélé
sű politikai kérdéssé formálták függetle
nül attól, hogy megjelenése óta az állam
forma és a rendszer is megváltozott, sőt 
a rendszerváltás óta is háromféle beál
lítottságú magyar kormányzat is műkö
dött. így sikerült jelentősen hozzájárulni
uk ahhoz a sajnálatos eredményhez, hogy 
az állásfoglalókat nem egy teljességgel 
megcáfolt feltevés ellenzőinek vagy tá
mogatóinak táboraként, hanem a nemzet 
ellenségei vagy hívei szerepében mutat
hatták be. Ilyen légkörben a bizonyítás 
fölöslegessé vált, helyét a vádaskodás, a 
hamis adatok gajdolása és szubjektív ma- 
gyarázgatása vette át, s nem véletlen, 
hogy az MPB, főként Morvái Ferenc meg
nyilatkozásaiban újra és újra felvetette a 
népszavazás vagy a polgári elégedetlen
ség, útelzárás, nemzetközi bírósághoz va
ló fordulás stb. lehetőségét az ügyben., 
jóllehet semmiféle tudományos kérdést 
nem lehet efféle tudományon kívüli erő
szak fenyegetésével vagy bevetésével el
intézni!”

Közben még egy munka vetett számot 
a barguzini ásatással és a nyomában ki
bontakozó tudományos és áltudományos 
eszmecserékkel: Kiszely István 1993-ban 
közreadott Mégis Petőfit című dokumen
tumkötete, amely az előző esztendő vé
géig történt eseményeket, sajtóhíreket 
gyűjtötte egybe. És jóllehet a kötet azt kí
vánta sugallani, hogy a tudományos köz
véleményt igazából meggyőzték a költő 
barguzini életéről és haláláról, eltemeté
séről és utóéletéről széles körben terjesz
tett hírek, korrekt módon gyűjtötte és 
foglalta össze a különböző véleményeket. 
Aki korábban vagy későbben kételkedett

a barguzini költő legendájában, az ebben 
a könyvben is talál használható érveket.

Végül, tulajdonképpen megnyugtatá
sul, meg szeretném említeni azt, hogy a 
napokban látott napvilágot a Rubicon cí
mű kitűnő történelemtudományi és tör- 
ténelemnépszerűsítő folyóirat új (ez idei 
hetedik) számában egy igen tanulsá
gos, emellett olvasmányos tanulmány
összeállítás a „barguzini Petőfiről”. 
Különösen Hermann Róbert Segesvár 
-  Petőfi eleste, ugyancsak Hermann 
Róbert Vittek vagy nem vittek? Az 1849. 
évi erdélyi hadjárat hadifoglyainak sor
sa, Kovács László Barguzin fantomja 
és Mende Balázs Gusztáv A barguzini 
Alexander Petrovics című írásaira gon
dolok. Ezek valóban tudományos ala
possággal és lelkiismeretességgel vet
nek számot a szibériai legendákkal, 
írásaikból kitetszik, hogy az Erdélybe 
benyomult orosz cári haderő nem vitt 
magával orosz földre hadifoglyokat, el
lenkezőleg, a foglyul ejtett magyar hon
védeket (tiszteket és közlegényeket) az 
osztrák császári haderőnek szolgáltat
ta ki. Kovács László, aki, mint láttuk, 
már korábban meggyőző módon cáfol
ta a „barguzini Petőfi” legendáját, most 
keményebben fogalmaz, és gondolom, 
ebben igaza lehet: az újra és újra láb
ra kapó áltudományos, mégis (vagy ép
pen emiatt) nagy közönségsikerekkel já
ró mítoszokat most már csakis erélyes 
mozdulatokkal lehet kitessékelni abból 
a szellemi térből, amelyben nem a nem
zet megtévesztésének, hanem tájékoz
tatásának, eligazításának lehetnek fel
adatai.

Van-e tanulság?
Véleményem szerint minden tudomá

nyos polémiának, az áltudományos né
zetekkel folytatott vitáknak is van
nak hasznos (használható) eredményei. 
A „barguzini Petőfi” körül, most már 
többszörösen felizzó polémiáknak is: 
ezek ugyanis nem pusztán a történe
ti adatok hitelességét érintik, hanem a 
nemzeti gondolkodás hitelességét, a tör
ténelmi események értelmezését és meg
ítélését, egyáltalán az európai nemze
tek közötti helyzetünk reális felmérését 
is. A történetírás hitelessége a nemzet
nek olyan szükséglete, amelytől elte
kinteni, még az oly érdekesnek is ható 
ködképek kedvéért sem szabad. Petőfi 
Sándor életét a magyar szabadságharc 
leverése zárta le — ez az élet így teljes és 
egész. A költő életrajza, különösen halá
la ezért nem egyszerűen irodalomtörté
neti (vagy hagiográfiai) adatok sora, il
letve adat, hanem nemzeti identitásunk 
egyik, Petőfi Sándor tekintetében na
gyon is fontos motívuma. A legendákra, 
kivált a már régen megcáfolt legendák
ra nincs és nem lehet szüksége a nem
zetnek, így is mondhatnám: egy felnőtt 
nemzetnek. Nem Barguzin Petőfijét kell 
keresni, ünnepelni, szoborba önteni, ha
nem 1848. március 15., a forradalom, az 
erdélyi hadjárat Petőfijét: a költőt, a poli
tikust, a segesvári vértanút.
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szerkeszti H orváth E lőd B enjámin Ü l

GÁL HUNOR
Férfi egyenlő, nő meg férfi
Valami apróbb pályaudvar.
Apró és mocskos.
Akár fürdőszobád.
Amibe ha félve be merek lépni 
az első találkozáskor,
-  vagy soha többé -  
nem fürdik.
Idegtépő nyugodtsággal üldögél 
az átlátszó zacskós culla, 
a se szappant, se vizet nem látott fürdőkád 
sárgára mosakodott gyomrában.
Alján pókok tanyáznak törzsekben,
akárcsak mi ketten, mikor
véletlenül, az ágy helyett,
ülő pózban, az asztal mellett találkozunk.
Próbálunk kedveskedni néha, 
mint idegen az idegenhez szokott, 
de az, hogy te nem főzöl, 
én meg nincs mit egyek, 
kissé nyugtalanító körülmény.
Férfi egyenlő, nő meg férfi.
Amilyen vacsorát,
olyan emlékeket is pakolok
emlékezetem piaci bőrtáskájába.

Mint az erőltetett kofák vigyorgó, kétfogas 
másodperckalandjai.

Mélyhűtött, konzervált, bedobozolt, 
de annyira bedobozolt, hogy oldalt
-  a könnyen szakítható fülek -  is be vannak hajtva.
A te füleid nincsenek behajtva,
csak nem hallod amit mondok.
De nem is értem.
Ennyire muszáj vagy nekem?
Ennyire férfi a férfi, 
és ennyire szőrös a nő?
Csak nappal, és csak lent,
és csak mikor az arcomon is érzem.
Mint a kis kanapéd térítőjét, 
érzéketlen játékaink közepette.
Na, azzal nem volt baj -  annyi.
Megpróbálok fogást találni hibáidon, 
csak hogy ne lássam a sajátjaimat, 
s hogy ne kelljen téged se lássalak, 
se önszépítéseid plakát-társadalmát, 
se a rést a fogaid között, 
se a széppé zsírosodott hajadat, 
se az embert.

Gál Hunor: 1995-ben született Borzonton, idén érettségizett.

S ü lly e s z tő  a műanyag 
palackban
-  az álomkabátos vég -

Csörgő láncai tébolyt verdestek árnyékszékére, 
ragyás hátára sok kis élősködő hágott fel 
négykézláb.
Kampókkal, vasszögekkel 
fokhagymaszagúra korbácsolták,

a lila koronázott most pöfékel.
A süllyesztő.
A király műanyag palack fejében.
Elnyelte a trónt, 
a halandót.
Egy mindenkiért, mindenki magáért.

A műanyag palack lassan geoid alakú lett, 
elveszítette rézakaratát.
A delirium előtt és után.

A dekonstruktív deviancia mérföldköves zöldhatárán túl,
S a malacperselyes aktatáskák búgóhangján innen.

Rabszolgák.
Az éj mosolya ruhát bontott hártyás meztelenségükből.

Megvirradt.
Kiléptek az időből,
látták a hóhér összeveszett vörös szempilláit.
Túlvilági lelkek.
Megtanítanak szenvedni a fűzfák vacsorája közben.
Ez a hála.
Hél, Löki, Tyr, Hádész s a többiek.

S felkel a részeg a pádról. Hazamegy pénzért, 
s a gyárba indul az egyszerűbb, hogy legyen, mit megegyék. 
Pléhdobozban gurul végig az ördög az aszfalton, 
s hogy ki a negyedik? A néző? A bicikli! Én a kocsmateraszon.
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G O T H Á R  T A M Á S

É s .

(Vérkeringő másképp. Részben Horváth 
Benjinek. De leginkább csak magamnak)

ezeket a késő tavaszi 
estéket szerettem, amire 
még nem taposott rá 
a nyár, de már az utolsó 
kilégzések lankadó pénisze 
haldokol a levegó'ben. 
még nem beszélhetek 
ernyedt faszról, ez nem 
az az idó' és nem az 
az És. nem az a Vagy 
aki voltam.

szürke hályog nagyanyám szemén, 
és azok a halottak: a bénák. / 
a bányakitermelés stratégiája: apám 
tizenhat évesen, 
és két flakon sörrel a kilátón. / 
anyám depresszió álma. 
és egy joint a főkapitányságon. I 
felesik, alcsík és a kivénhedt 
csángó falvak, kóstelek éles 
kontúrjai reggel, 
és nincs jel, körbe hegyek: 
a folyó a gerinc és jónás a 
vándorpisztráng a csigolyák között, 
az idegpályák a halak, az elsorvadt 
idegrendszer nagyanyám két 
béna, korahalott gyermeke -  
a családi betegség ami 
előttem abbamaradt. / 
ez nem az az idő és nem az 
az És. / apai nagyapám tömör 
félmondata.
és a számból a szófosás. / 
mostohanagyapám megfáradt 
szadizmusa
és a magára maradt sírhely 
a gyímesbükki temetőben:

Gothár Tamás: 1995-ben született 
Csíkszeredában. Idén érettségizett.

gyimesalsólokon./
anyai nagyapám színvaksága, és
a még ebből is kibontakozó halál.
Öcsi -  így hívták a nagyapámat -
az öcsém volt a nagyapám. /
és a közös ágy amibe
fekszünk -  utoljára tavaly /
ez nem az az idő és... I
anyai nagyanyám, az utolsó
Görbe a családban -
az utolsó név szerint is
csángó. Aki földeken, pelenkázott
vénasszonyok lakásán, elfoglalt
szülők gyermekei között;
hogy én otthagyhassak mindenkit és.l

és burjánzanak a daganatos sorok 
és leukémia és tüdő vagy torokrák 
és Öcsi a vonat alatt, és anyám 
hétévesen, a furcsa, precíz 
véletlenek: záró meg 
szaggatott vonalak egy kispórolt 
aszfaltrétegen — ha valami, 
legalább a halál közös

K.C. búcsúja
A tükörben figyeli 
a retinája perifériáján 
lebegő foltokat.

Cigit teker, revolvert vesz 
és mint szorongásait 
vakarja a tarkóján 
ragadt csonkokat.

Ez nem is vers, 
csak egy nagy rakás 
szar -  ilyeneket 
mondogat. Próbababák 
méhébe gyömöszöli 
a gitárhúrokat.

Kidobja az ablakon a TV-t. 
Kidobja az ágyat és a falak 
maradékát. Viszket a bőre, 
mint a nők vagy a dallamok. A 
fényben elmosódott kontúrok. 
Viszket minden hajszálér 
és artéria.

A tükörben figyeli 
a retinája perifériáján 
lebegő foltokat.

Választ keres a lámpaoszlopokra, 
a republikánus favágó közösségre, 
a melegekre és a fényéveket utazó 
szipus roncsokra.

Eszébe ju t a Queen és 
hogy mindenki meleg.

Kidobja az ablakon a TV-t és 
viszket a próbababák méhe 
miközben hullatják az ángy akoliakat.

Vissza-vissza ugrik ugyanoda 
egy pörgő bakelit, amit a 
tű fojtogat.

(A szöveg megváltoztatott és eredeti for
mában idézeteket tartalmaz Nirvana da
lokból és Kurt Cobain naplójából.)

Narkisszosz búcsúja
Én nem röpülhetek el és 
süllyedni is képtelen vagyok.
Égni sem tudok, mert olvadok, mint 
próbababák méhe. Bezárva 
pusztulok ebben a retkes cellában: 
rácsok nincsenek csak Én.
Búcsúzni nem fogok; 
de homokból még koszorút, 
porból még testet, 
és műanyagból anyaméhet 
öntök egy ólomformába.
Nézz szét: százmillió virág 
egyedül a szélben: a hajnali 
fagyban szirmuk összekoppan.
Százmillió magány belém 
nevelve, félek. Lassan 
mozgok egy hatalmas 
gépben és körbe tükörképek.
Jönnek szembe én meg elfelejtem 
ki vagyok.

(A szöveg idézetet tartalmaz a Hátsó 
Szándék zenekar Közöny című számá
ból.)

HAJÓS ESZTER 
magából indult
magából indult s másba ért 
másból indult s magába 
zuhant hát semmi sem 
mehet egyenes úton? aztán 
kimászott magából a másba de 
már csak magát találta 
aztán magában csak a mást 
felhők voltak akkor felhőkbe lépve

talán minden ugyanaz.

magadba találjak
magamban találtam magam 
tudod féltem megint 
nem jutok ki vagy hogy 
sosem voltam kint 
vagy a göröngyös út hogy 
feltöri a könnyem 
nyakig a fényben tudod 
mégsem kellett volna 
lecsukni a szemet de 
csak megtalálom magam az 
úton vagy az út engemet 
magán vagy hogy legalább 
magadba találjak magamon 
át ugyan sötétfák alatti

fényék s tisztafehér napkorom

összetört beszélgetéseink 
szilánkjain sétálok 
céltalan.

csak szét
volt a köd meg a pára 
meg hogy fák voltak 
valahányon úgy ott között 
és nem volt így jó (jó volt) 
hát falat rajzoltunk végig 
minden elé s mögé az 
égig akkor tudod féltem 
ott abban a csöndben 
féltem hogy nem találunk 
vissza már csak 
szét.Hajós Eszter: 1990-ben született Budapesten, jelenleg is ott él. A Károli Gáspár 

Református Egyetem mesterképzős hallgatója.
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MUSZKA SÁNDOR

A vámház falára
Ha minden síkon elcsúsztunk százszor 
Adjunk húst drágám a kóbor kutyáknak 
Ismernek régről meglásd bevárnak 
Míg elengedi kezünk az ország

Búcsúzzunk úgy hogy nem térünk vissza 
Ott viszi most viszi szívem egy holló 
Szétfeszült szárnya toliakra bomló 
Hallgatag erdők hegyeken át.

Szeánsz
Látod a dolgok holtpontra értek 
Nem lehetsz már ki nem voltál soha 
Tizen hány éve hogy láttalak s lényed 
Agyad mivé lett szerelmünk hona?

Mivé lettek tervek és vágyak 
Látszik az égből a tornyosult szemét? 
Miről beszélnénk ha találkozhatnánk 
Vagy hallgatva hosszan

mindketten értenénk?

Itt vagy örökre emlékeimben 
Szökéstől féltett láncravert rab 
Sakál szívemnek avatott szolga 
Ki párává foszlik ha felkel a nap.

D ö n g ö lő
(egy este a székelyeknél)

A szép ész még nem nyert soha csatát itt 
Jövőtlenségét búsuló székely 
A világon nincs más menedékhely 
Összetartó egyazon hit

Nem ápol igaz de legalább takar 
A jég hátán megél ha gyomra teli 
Kussolni ügy itt becsületbeli 
Hol mennyei parfüm a rothadó avar

Lapulni bújni így szokás itten 
Irtózattal nézni a mást 
A sárba taposni minden tudást 
A papot imádni igaz ő isten

Csillagösvényes nagy háborúkat 
Almodnak részeg horkolásukba 
S míg verik az asszonyt végromlásukban 
Ósi ritmus járja át lábukat.

Keresztutak
Mire felébredsz itt lesznek meglásd 
A szabadság csonkolt szárnyú bakái 
Azt hajtogatják ennyi a minden 
S hogy te is tudtad jól

A múlt biztonsága nem ok reményre 
Az idő akkor még nem volt ellenség 
Tedd meg feledni ki mindig is voltál 
Nem akarhatod

Az utolsók vagyunk kik meglátogattak 
Kérd hát a mindent átható lelket 
Köszönthessünk a keresztutaknál 
Erőnk újítja kiomló véred.

S z ü n te l e n
Takarodót fújnak az egek 
Öleli kincseit hallgat a bánya 
Idők emléke egymásra hányva 
Választhatsz ím kedvedre kedves

A rothadás fölött nem őrköd’ senki 
Egy napot egy órát mely a legjobban tetszik 
S mint gyermek a színes papírfecnit 
Őrizd meg szeresd

Vigyázd jól óvjad maradjon meg nekünk 
Hisz tudod mily hosszú nálunk a tél 
Vigasztalónkul ki a fényről mesél 
Itt hol mérhetetlen az éjjel.

R ő z s e lá n g
Értelmük vesztett nagy akarások 
Ószelő ködök ülnek a tájra 
Díszüket hagyott hallgatag kertek 
Nem maradt más figyelni várni

Ismételgetni hiányzol nagyon 
Nem lát ide szeme az Úrnak 
Ülni naphosszat a szüremlő fényben 
Kávét inni forrót és keserűt

Járkálni hosszan az üres szobákban 
A holdnak lábára lépni a járdán 
Nézni idegen megsárgult képeket 
Megérteni hiába várnád

Illés szekere nem jár már erre 
Tanulni elviselni a semmit 
Elkapni minden rezdülést 
Az ellobbanást kilesni.

V é d te l e n
E sötét vidék bélyege rajtam 
Minden reményem zálogba hagyva 
Lesz-e mentségem a holnapi napra 
Én a hazátlan hová mehetnék

Hol lelünk otthonra szomorú társam 
Mely ismeretlen távoli délkörön 
Úgy elkínozta szívem e nagy közöny 
Hová induljunk van-e erőd még 
Miként érjük el szabadulásunk 
Mely kegyetlen isten tartja kezében 
Melyik út csapás vezet a fényben 
Merre induljunk remény erőtlen 
Ha kerülne oly szél mely felrepít viszen 
Mely napos földrész fogad fiává 
Hol válhat átkunk szent glóriává 
Szokhat-e még szemünk hozzá a fényhez

ígérd meg eljössz nem hagysz magamra 
Nem lel ránk többé sem csömör sem halál 
Ha lenne idő még s választanál 
Ugye jönnél mond.

F o r r a d a lo m
A nagy megrabolt tüntet a téren 
A költő az ágyon hever ma részeg 
Nem kell a vers és nem kell a dal sem 
A falon át hallszik takarodj le vele

Dologtalan lézengő senki 
Semmije nincsen mentsége se 
Állítmányok igék zagyva beszédek 
A lakószövetség már felszólította

Senkinek haszna nincsen belőle 
Mások adóján vegetál így 
Talán azt hiszi magáról állam 
Pofátlansága azon is túli

A polcról Petőfi Pilinszky néz rá 
Adyt olvas és semmit nem ír 
Várja a világ majd csak talán csak... 
Felzúg a tömeg pfúj takarodj le vele.
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BARDO MADIN

Erdőtűz
Egy cigi meggyújt egy másikat, 
és végigszalad gerinceden.
Tizenkét óra egy percben,
ez a sör nem más, mint a tegnapi.
Itt már én sem vagyok az, aki voltam, 
és a tárgyak is eltávolodtak egymástól. 
Szorzótáblád vagyok én. 
Felemelkedtem a mellkasodból, 
mint a füst erdőtűz idején, 
x hónap még x-ebb napján.
X, nekem elhiheted.
Volt idő, amikor mindez
egyetlen mag volt
egy eltévedt magvető kezében.
Az egyenlet kitárja szárnyait 
X  palota X  termében, 
időszámításunk előtt, ami után 
a pohárnok elejti poharát.

É n ek
Amióta reggelente tükörbe nézek, 
egyre egészségesebb vagyok 
a túloldalon. Ideát 
állandóan foglalkoztat, 
hogyan lehetne enyém, 
ami ott van. Rosszul alszom.
Egyre jobb bőrben vannak 
illúzióim, már csak félember

Bardo Madin: Maga sem emlékszik, 
mikor is született. Tanulmányait Tama- 
rínban végezte, vagy csak jelenleg él ott.

vagyok. A titkot keresem, 
ami feltárja az utat 
a Xanax-táskás, szürke 
szememtől a tökéletes 
csillogásig: kék, zöld, barna, 
mint egy halálos, 
megdicsőült mandala. 
Örvénysűrű, amiben elvesztem.

De egyebek már nem igazán 
érintenek meg. Egyre 
átlátszóbb ez az én világom, 
amiben zsugorodom 
az Űrnek Angyala előtt.
Már alig bírom elvonszolni 
magam az ágytól a tükörig, 
hogy rázhasson a hideg és dadogjak 
tökéletes szépségem előtt.
Ez az egyetlen valódi pillanat, 
ami megbénít, és lassan 
teljesen felemészt. Neki élek.
Az a gyanúm, hogy ő  már hamarabb 
elkezdődött. Bízom benne, 
hogy amikor eljön a tél, 
és már nem tudok kimászni

egy sötét hajnalon az ágyból, 
megszólíthatom, és meghallom

az elesettek hívását. Nagy volt 
dicsősége a régieknek. En, 
erőm teljében, megemlékezem 
Róla. Lámpással a kezemben 
ágyához lépek, és felemelem 
őt esendőségében, 
hogy elvezessem a helyre, 
amit előkészítettem számára 
Tamarínban. Az ő  nyugalmától 
számolandó felelősségem 
öntudatra ébredése, 
és majdani romlásom kezdete.

Robinzonád
Semmiféle lábnyomom nincs.
Délben sebzett vad vagyok, 
éber -  éjjel is. Naptárazik 
a kihunyó öntudat.
Mindennel számolni, 
amivel nem lehet, 
csak önmagával nem, 
elenyésző alakulat.

A tengerből nem az idő ugat.
A tenger elfeledkezett rólam, 
az én apám, az én anyám, 
ha csendes, ha őrjöng.

Már rég meg kellett volna fordulnom, 
hogy, mint Orpheusz, elrontsam, 
de ezek tökéletes körök.
Lakatlan,
és soha nem ugyanolyan.

Soha nem akartam étkezni 
félistenek között a csillagokban.

PUROSZ LEONIDASZ
V e r e s é g  u tá n
1
Pontosan tudom, hogy nem fogok összeomlani.

2
Most még dermedten ülök, de pár másodperc, 
és görcsbe rândul majd a gyomrom.
Ki fogok menni vízért.
Meg fogok állni a tükör előtt, és figyelem, 
ahogy próbálom visszatartani a könnyeimet. 
Éber leszek. Az egyik szemem sír, 
a másik már dokumentálja az önsajnálatot.

3
Később előkotrok valakit az emlékeimből: 
elhitetem magammal, hogy végig mellettem állt, 
hitt bennem, kedvelt és biztatott, 
írni fogok egy hosszú levelet, 
amelyben megköszönök mindent. 
Méltóságteljesnek hiszem magam, 
pedig csak nem ehhez szoktam.

Purosz Leonidasz: 1996-ban született Szegeden. Jelenleg 
Budapesten az ELTE magyar szakos hallgatója, verseket ír 
és slammel.

4
Képtelen leszek elaludni reggelig.
A győztesekre gondolok. A győztesekre gondolok majd, 
hogy egyszerűen nem lehettek jobbak nálam.
Higgadt, kegyetlen újratervezés lesz: 
felteszem az életemet arra, hogy legyőzzem őket.
A saját szakmájukban, a saját fegyverükkel, 
az elsődleges képességük fölé nőve.
Nem fogok kételkedni magamban.

5
És másnapra meglepően kialszom magam.
A vereség torkolattüze tompa villogás -  
sértetlenül imbolygók a koradélutánban.
Ebédelni fogok. Dolgozni fogok. Tusolni fogok.
És lesznek pillanatok, amikor nem ju t eszembe.
Viszont eszembe ju t egy vicc. Mosolyogni fogok.

6
Sétálok minden nap, vagy valamit csinálok.
Nem érdekelnek már a győztesek. Legyenek boldogok.
És persze kapják be -  teszem majd hozzá a barátaimnak, 
de ennyi sör után minden csak félhivatalos.
Tudni fogom ekkorra, hogy komplexusaim vannak, 
és tudni fogom azt is, hogy igen, ez vagyok én.

7
Pontosan tudom, hogy nem fogok összeomlani.
Fiatal vagyok, tehetséges és erős.
Győzni fogok.

teMöi A  KlLOMCTRlK
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Az „alsó tízezer” tagja, 
és mikor evet a csaj?

SZŐCS ISTVÁN

Hát vén vagyok már, ócska, gond-dúlt?
Nagy gyermek s pólyám újra fölveszem?
Én nem tudom, nekem ment el eszem,
vagy az egész föld megbolondult?

(Goethe, Kosztolányi fordítása)

Van a mai magyar nyelvhasználatban 
két alacsony származású szó, amely tu
catnyi hasonló stílusértékű szót és kife
jezést szorított ki és tett elavulttá, beha
tolt a köznyelvbe, só't az irodalmi nyelvbe 
is, és azokban úgyszólván a felperzselt 
föld taktikáját folytatva, kiirtott temér
dek hasonértelmű szót; ami azonban fel
tűnőbb, jelszó- vagy akár jelvényértékűvé 
vált, és egy bizonyos társadalmi csoport
hoz, ízlésvilághoz, só't, már-már világné
zethez való tartozást közöl, só't: arrogáns 
módon avval büszkélkedik is. Jelezni 
akarja, hogy használója az úgynevezett 
alsó tízezer tagja, legalábbis híve.

E két szó: a csaj és a buli. Az elsó' ci
gány eredetű; ám voltak vagy vannak 
még hasonló eredetűek, például a csaj 
hímnemű megfelelője, a csávó, vagy a ló
vé, de ezek nem váltak ilyen elterjed- 
té. Kell lennie valami különleges oknak, 
hogy éppen e szavak oly dinamikával ter
jedtek, amit legfennebb mégcsak az orvo
si kórélettanban észlelhetni.

Ám lássuk előbb a fogalmakat, ame
lyekkel babrálunk:

Tolvajnyelv: argó, szleng, csibésznyelv, 
jassznyelv, fattyú- meg zsiványnyelv, 
nyalavi, de végül is ide sorolható a legtöbb 
testületi nyelvzsargon, só't m andarin nyelv 
is, melyek célja a távolságtartás, társaság
megszűrés, sőt konspiráció is! A hajdani 
uralkodó osztálynak a latin volt a „man
darin  nyelve”, majd egy ezredévvel később 
mintegy kétszáz évig a francia, jelenleg az 
angolszász alapú szakmai zsargonok.

(Sajátságos, újabban egyes angolból 
fordítók, sőt szótárak sem különböztetik 
meg a köznyelvi szókat az argótól. Pl. egy 
angol regény címében előforduló girl szót 
minden további nélkül csajnak fordítja, 
holott a „lány” szónak is lehet leértékelő 
színezete pl. afféle lány.

Őseink tapintatosabbak voltak ezer 
évvel ezelőtt! A Névtelen Jegyző szerint 
ezer évvel ezelőtt Ménmarót fejedelmet 
azért nevezték mennek, mert sok barát
nője volt -  latinul: amica —, holott mond
hattak volna ágyast vagy éppenséggel ri- 
bancot is, korabeli csaj gyanánt.)

Meg voltak természetesen a „madár
nyelvek”, titkos vagy demonstratív szójá
rások stb.

A csa/’-nál szótárunkban ez olvasha
tó: lány, nő, nőcske, nőci, bige, csajszi, pi
pi, moha, spiné, spinkó, tyúk, görl, fruska 
-  és ehhez még hozzátehető egynéhány, 
mindenekelőtt a husika jelentésű cunci s 
ennek p-vel kezdődő, már trágár, de táv
latilag fontos változata is.

Szótárainkba nézve, a történeti-etimo
lógiai szótár a csaj szót 1900-ból adatolja,

különböző cigány nyelvjárásokból, noha 
az argóhoz tartozik, helyenként nyelvjá
rási szóként is él; és a német argóba is be
került, betörésnél segédkező, „kémkedő 
lány” jelentésben. Továbbá kiderül, hogy 
sok olyan magyar szó is van, amelyik e 
három hanggal kezdődik; bolgár nevek 
csajbókos: kelekótya, csajvadék: csőcselék 
stb. Régi szótárakban megtalálható evet, 
azaz törpemókus jelentésben, de az újak
ban már nem. Ám egyébként (például az 
új magyar tájszótárban) a csajkákat nem 
is számítva, legalább harminc címszó 
kezdődik csaj-jal. Érdekesebb közülük az, 
amelyik a szülőktől nem kívánt gyereket 
jelenti, vagy vizes, lucskos füvet vagy sa
rat és szőlőkárosító bogarakat.

A fentiekből két lényeges okra fény 
derül, ami a csaj példátlan népszerűsé
gért magyarázza. Az egyik, hogy hang
zása folytán magyar szóként viselkedik, 
és magyar szavak elmosódott emlékké
pei hatnak be. A másik: hogy eme han
gulati emlékek közül a legerőteljesebb 
egy sikamlós mozzanat, a csaj homályo
san bár, de erős tudatalatti vagy féltu
datos módon hivatkozik a női genitália 
„legalacsonyabb stílusértékű” elnevezésé
nek második szótagjára, ami, bár az el
ső a hangsúlyos, mindig nagyon „intenzí
ven” csattan el. Tehát a birkolt trágárság: 
a férfiak részéről a nők leértékelését su
gallja, a nők részéről pedig a többi nó' 
rangos mivoltának kétségbevonását.

Felvillan az emberben, nem valami ata- 
vizmusról van-e szó? A legrégebbről ismert 
és a „természeti” nyelvekben is, sokszor 
azt, hogy valaki férfi avagy nő, a nemiszerv 
emlegetésével tisztázzák. A szumír nyelv
nek két legfontosabb rétegnyelve (egyesek 
tévesen nyelvjárásnak tekintik) az emeszal 
(esetleg emesal) női, pontosabban nőies 
nyelv, és az emeku, a férfias nyelv.

Az előbbi tulajdonképpen kifinomult iro
dalmi nyelv, a második a köznapi élet nyel
ve. Csakhogy e két elnevezésben a sál és a 
ku a női, illetve a férfi nemi szervet jelen
ti! Nem szükséges azonban azonnal felhor
kanni, mert biztos nem ezek az illető szer
vek legdurvább, hanem, a nyomdafestéket 
még tűrő, azaz „agyagba karcolható” vál
tozatok. És egyébként is, az élő nyelvekben 
is, legalsó és legdurvább szinten találkoz
ni ezzel a jelölési móddal, főleg szidalmazó 
jelleggel. Ám olykor elismerő módon is: oly
kor megállapítják valakiről, hogy „f...a gye
rek!” (Mit tesz itt ez a hang? Ezt egy valódi 
nyelvésznek kell megmagyarázni!)

Természetesen, a nemeknek ott is meg
van a „rendes” elnevezése is. Asszony, azaz 
nő, az emeku-ban Gasan, olvasható Agsan- 
nak is. (Agsan: fehér kebel), Gasanana: az 
Ég asszonya... Emesal-ban úrnő nin, („né
ni”), Innin -  Istar istennőnek a másik ne
ve. (Egyébként az istennők egyik-másik
nak több mint ötven neve is van.)

Hogy azonban mégis eszembe jutott az 
atavizmus, annak egy nevetséges vélet-

Jecza Péter: Virág I. (1980)

len(?)szerűség az oka. Móricz Zsigmond 
egyik regényében a kofapecsenyét dög né
ven fogyasztják. Na és ma; a pesti tájnyelv
ben, ha egy nő (lehetőleg kissé dundi) na
gyon mutatósán van öltözve, akkor „dögös” 
a minősítése... Nos, az emesalban a szép 
cib. (Lásd Cibles: Széples). Az emeku-ban 
szép: dug. Falkenstein szerint ejtsd: dögl

* * * *
A buli szót Vásárhelyen a Kisállomás 

környékén még az idők mélyén ismertem, 
mint egy elég goromba társasjáték nevét, 
de a szótáram csak 1942-től adatolja elő
ször; német eredetű, főleg a kártyások 
szava, egy menet vagy kör, vagy játszma
leosztás neve. Meg az edényé, amibe a té
teket gyűjtik; meg rögtönzött vállalkozá
soké, szállítások, meg bűncselekmények, 
jogi esetek, bármilyen zavaros ügy is le
het buli, főleg a szegényebb városi rétegek 
körében; de a nemes tanulóifjúság, értve 
elsősorban a felsőoktatás igénybevevőit, 
szinte kizárólag táncos-iszogatós, éjszaká
ba nyúló mulatozást ért alatta, hangula
ti összetevőit elsősorban a szülői család
tól való függetlenedés, a szexuális érettség 
érvényesítése, egyáltalán a felnőtté vá
lás demonstrálása teszik ki; s noha a fi
úk hangoskodnak, fontoskodnak és sze
repelnek a legtöbbet, a lányok vannak 
leginkább oda érte, partnerfogás füzétől 
eltelve; tekintve azonban a nemek közötti 
aránytalanságokat a létszámot tekintve, a 
nem-természettudományos alapozottságú 
karokon a sokszoros női létszámfölényt, és 
a diákok anyagi helyzete közötti különb
ségeket, e mulatozások légköre sokszor kí
nos lelki állapotokat hoz felszínre.

Jellemző mozzanat, hogy a lányok kö
rében a leginkább nagyzoló, bohóckodva 
idétlenkedő fiatalembereknek van a legna
gyobb sikerük, így a Fából faragott király
fi-motívum. teng túl. Emiatt éppen a komo
lyabb fiúk elkülönülnek, magukba vonulva 
gyakran keményen leisszák magukat. A 
lányok meg utána egész éjszaka bőgnek. 
A szórakozás színvonalát gyöngíti, hogy 
egyre kevesebben ismerik a régi társasá
gi és népi táncokat, énekelni meg egyálta
lán nem szoktak -  itt azonban a mai zenei 
szubkultúrák olyan vonásaihoz érnénk, 
amelyeket elemezni nem lehet a célunk, 
mert így is, úgy is csak rossz vért szül
ne. A mai elektronikus szórakoztató zenét 
nem művészeti tendenciák alakították ki, 
bírálattal úgy sem lehetne hatni rájuk. Itt 
talán csak a szeget szeggel elve javíthatna 
a színvonalon: csak ezáltal szabadulna a 
csajok világa az őrületes ricsajtól.
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m ár nem titkolhatod el
amikor eldöntötted hogy nem fogsz hazatérni
tudtad hogy szívedben még sokáig sajognak
a mészfehér hegyek lábánál heverő'
dohos kis házak szűk udvarok
fáznak az otthon hagyott szavak
s hiába kapaszkodsz minden erőddel
számon tartott tévedéseidbe
innen már nincs út visszafelé
itt bőrig áznak az álmok
és csupasz akácok gyúrnak a tavaszra
a templom harangja is szárazon szól
már nem titkolhatod el soha többé az árat
s ha lehetne holnap kérni másikat -  azt kérnéd

[következmények nélkül]
következmények nélkül nem lehet: 
keseregsz a kitörölt múlt felett

maradsz egyszerű kartoték-adat 
a nyertes idő így üzen hadat

a szem is bezárul majd mint a szív 
s egy másik dimenzióba taszít

mocskot szórnak s Istentől se félnek 
-  mosdóvizedbe fúlnak az érvek -

bármerre mégy is: olcsó lesz a szó 
s a megtűrt múlt a legnagyobb csaló

kísértés
a lemezjátszón ugyanaz a fekete
bakelitkorong forog
csak a tű cserélődik időnként
gyáván hömpölyög az eltévedt
üzenet a sárgán hámló falak között
a függönytelen szoba ablakát rács fonja át
visszaszöktem harmincegynéhány évet
oda amikor téged is zaciba vágtalak
persze nem is úgy volt: te dobtál engemet
levetettél mint egy túl meleg kabátot
hisz oly rövid volt az a nyár
mint egy képeslapra írt titok
nem is küldtem el -  egy csokoládés
dobozban őriztem évekig -
csak mióta kettévált a pillanat
mióta minden szó a nyelvembe harap
mióta megszűnt a kísértés
s már nem szerettél rég csak maradtál
keserű falat -  azóta hagyom elaludni
a reggelt a takaró alatt

CZAKÓ GÁBOR

Szabar
A szabar-magyar kapcsolatról, vagy 

ha úgy tetszik, egységről, számos hiteles 
történeti adat szól. Ezek közül a leghíre
sebb Bíborbanszületett Konstantiné: A bi
rodalom kormányzásáról. A császár adat
közlői a nála követségben járó Tormás 
herceg, Árpád dédunokája és Bulcsú hor- 
ka valának. Gondolható, hogy a császár 
azt írta be könyvébe, amit tőlük hallott: 
„valamilyen okból szávartü ászfalünak 
nevezték őket”. Mármint a magyarokat. 
Ha az aszfalü megoldásába nem bonyo
lódunk, s a szavartü egyes számát vesz- 
szük, akkor a szavar/szabar szóhoz 
jutunk. E névvel illették még a XIX. szá
zadi hanti és manysi regék, hősénekek is 
azt a tőlük hajdan délebbre élt, lovon já
ró, karddal, íjjal harcoló, ezüsttel, vassal, 
s más csodás javakkal rendelkező példa
kép-népet, amelynek fiait legyőzni a leg
nagyobb hőstettnek számított, lánya
it elvenni csodálatosnak. (Sz. Patkanov, 
Ethnographia, 1900. 9—10. sz.) Az ő mon
davilágukban ered a szabar/szabir ma
gyar azonosság legtömegesebb forrá
sa. Mindennek adatairól bőven írtam 
Szabir titok c. könyvemben. Ebben össze
gyűjtöttem 44 magyar helynevet a tör
ténelmi Magyarország területéről, me
lyek népünk régi elnevezésére hajaznak. 
Akadémiánk hivatalos helynévszótára, 
legalább harmincféle szláv magyaráza
tot talált rájuk Rigómezőtől Sziléziáig. 
A hanti-manysi kapcsolat lehetőségét föl 
sem hozta... A szótár alkotója, Kiss Lajos 
szlavista akadémikus vala...

Gyűjteményem bizonyára nem töké
letes és nem is teljes. Említett könyvem 
egy kedves olvasója minap fölhívta fi

gyelmemet egy Balaton-fölvidéki hegy
re és a rajta álló középkori templom
romra. Mindkettőt azonos névvel illeti a 
Káptalantóti környékén élő magyarság. 
Mai helyesírással: Sabar.

„A települést 1443-ban »Zabar« alak
ban említik először. Neve szláv eredetű le
het, ez alapján valószínűleg egyike a ma
gyar honfoglalást megelőzően már itt állt 
szláv településeknek. 1444-ben »Zabor«, 
1452-ben »Sabar«, 1457-ben »Zabal« né
ven említik a korabeli forrásokban” -  ál
lítja a Wikipédia.

Kezdjük azzal, 14 év alatt négyféle
képp írták a hely nevét. Ez -  szerintem — 
elsősorban a korabeli helyesírás kiforrat
lanságára utal. Továbbá az íródeákok is 
egyik atyafi szájából egyszer így hallották 
a hely nevét, másszor úgy, majd amúgy. 
Az etimológiai következtetések lehetnek 
bizonytalanok, mégis erősen valószínű, 
hogy a szabar-szabir népnév került elénk.

Persze nem könnyű a helyzet, mivel tör
ténelmünket nyíltan hamisítják. Már az 
iskolások számára készült Sulineten is. 
„Az írásos forrásokban először a X. század
ban tűnnek fel a magyarok. Ekkor figyeltek 
fel rájuk, önálló népként a görög és az arab 
történetírók, híres utazók.” Olvasott ember 
számára az első mondat nyilvánvaló ha
zugság. Nem egyszerű, hanem orcátlan 
hazugság: a szerző a „gallérunk alá pö- 
kik”, miként Pázmány Péter írta Bethlen 
Gábornak. Mégpedig hétszer pökik, 
ugyanis a következő sorokban hét magyar 
(!) adat következik a IX. századból!

Akadnak szép számmal korábbiak is, 
éppen a Kaukázus környéki, szabir nevü
ket tovább őrző magyarokról, vagy éppen 
a „hunokról”, akiknek királyát 528 körül 
Muager(isz)-nek nevezték. E név -  a nagy 
bizantológus, Moravcsik Gyula olvasata 
szerint — a magyar szó első írásos előfor
dulása. Tudjuk, hogy görögben, latinban 
nincs se a, se gy hang.

A Sabar hegy és templom nevével kap
csolatban idéztük, hogy e név „szláv ere
detű lehet”. Adat ugyan nincs rá, de „le
het”, mert bármi megeshet, még a pók 
is eleshet. A „lehet” mankóján máris be
biceghet a tudományba egy „valószínű
leg”! S a hazugságtanban két féligazság 
egy egész, tehát máris ott tartunk, hogy 
a frank—avar háborúkban (785—795), 
majd a hun—bolgár Krum kán 803-as, 
Tisza vidéke és Erdély elleni támadásá
ban az avarok kipusztultak, tehát a sen
ki földjén megalakulhatott a Nagymorva 
Birodalom. Árpádék tehát szlávokra tele
pültek. Mondják ma is némelyek, holott 
a régészet azóta a köznépi temetők ku
tatása során megállapította, hogy azok
ban bizony a mi magyar őseink nyugod
tak. Néhol avarok-magyarok együtt. 
Ellentétben XIX. századi dölyfös régésze
ink véleményével, akik csak a szablyával, 
lóval, ezüst tarsolylemezzel elhantolt ve
zetőket tekintették magyarnak.

Hogy az avarok megmaradtak, s együtt 
éltek a honfoglalókkal, arról a temető
kön kívül írások is tanúskodnak. Olajos 
Teréz, a Szegedi Egyetem bizantológus 
professzora mutatta ki, hogy az avarok 
803-as „megsemmisítő veresége” után 
tíz évvel(!) zsoldosokat adtak Krum kán 
Bizánc ellen vonuló hadába. Továbbá az 
avarok küldöttei 822-ben részt vettek 
Frankfurtban, a Frank Birodalmi gyű
lésen. Ugorjunk: I. Miklós pápa (858- 
867) levélben válaszolt a keresztény hit
re tért avarok kérdéseire. A bajorok és 
karantánok (karintiaiak) megtérése címet 
viselő irat (870-871) a kereszténnyé lett, 
Nyugat-Dunántúlon élő avarokat is meg
erősíti földjeik birtoklásában. Ok még bő
ven megérték Árpád földerítőinek érke
zését...

Vajon mi megérjük-e, hogy a magyar
ságtudományban átveszi a hatalmat a 
tiszta beszéd?
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A szabadságát lóval megvásároló 
nép Jordanes Geticájában -
Gótok vagy hunugurok?
Bevezető helyett
Jordanes Geticája 38-dik fejezetének 

elemzése igazi csemege a filológus szá
mára: ugyanis nem egykönnyen lehet el
dönteni -  az önmagát „agramatosnak” 
nevezó' szerző írásának több más részé
hez hasonlatosan - ,  hogy kikre is vonat
kozik, jelen esetben a hunugurokra vagy 
a gotokra. Miközben a kérdéses rész a 
nemzetközi szakirodalomban szenvedé
lyes viták tárgya, a mai magyar kutatók 
nemigen foglalkoznak vele. Pedig szó van 
benne egy ló árán megvásárolt ország
ról, és szerepel benne egy rejtélyes rész a 
hunugurok vagy a gótok britanniai vagy 
valamelyik másik szigeten való tartózko
dásáról.

A művét feltételezések szerint 551-ben 
író, Cassiodorust jegyzetelő Jordanes a 
következőket állítja (Bokor János fordí
tásában,1 illetve jelentős eltérés esetén 
zárójelben jelzem a Kiss Magdolna által 
irányított csapat2 magyarítását is):

„37. Ezeken /mármint az akatzirokon 
-  S.A./ túl a Pontusi-tenger felett a bul- 
gárok lakhelyei terülnek el, akiket a 
mi bűneinkből eredő bajok tettek oly is
meretessé. Már innen nó'ttek elő a hu
nok, mint vitéz törzsek buja termékeny- 
ségű pázsitja, a népek kétszeres dühére. 
Némelyek ugyanis altziagiroknak, má
sok pedig saviroknak neveztetnek, a 
kiknek telepeik egymástól el vannak 
különítve. Chersona mellett, ahova a 
kapzsi kereskedő Ázsia javait viszi, az 
altziagirok laknak. Ezek nyáron a szerte 
fekvő mezőkön barangolnak, ott tanyáz
va, ahova a marhalegelők hívják őket, 
télre pedig visszahúzódnak a Pontusi- 
tengerhez. A hunugurok pedig onnan ne
vezetesek, hogy tőlük ered a hermelin 
bőrökkel való kereskedés. Ezeket megfé
lemlítette ily nagy férfiaknak a merész
sége.3 [Kiss 2004: Ezektől annyi bátor fér
fi rettegett,]

38. Róluk azt olvassuk, [Kiss 2004: 
akikről (ti. a gotokról) azt olvastuk] hogy 
első tartózkodási helyük Scythia ta
laján volt a Meotis-tó mellett, azután 
Mysiában, Thracíában és Dáciában, har
madízben ismét Scythiában a Pontusi- 
tenger felett laktak. Regéik sehol sin
csenek feljegyezve, melyek szerint 
Brittaniában vagy valamely más szige
ten szolgaságba kerültek és valakitől egy 
ló áráért kiváltattak volna. Aki pedig azt 
állítja, hogy azok másként tűntek fel föl
dünkön, [Kiss 2004: Mégis, ha valaki azt 
állítja, hogy ők másként jelentek meg a mi 
városunkban] mint ahogy mi elmondtuk, 
bár nekünk ellent mond, mindazáltal mi 
inkább hiszünk annak, amit olvastunk, 
semhogy vénasszonymeséknek adjunk 
hitelt.

39. Hogy pedig kitűzött czélunkhoz 
visszatérjünk, amelyről beszélünk, 
azt mondottuk, hogy első helyükön, 
Scythiában a Meotis mellett laktak s 
ahogy tudva van rólok, Filimer volt a 
királyuk. A másodikon, azaz Dácia, 
Thrácia és Mysia földjén pedig Zalmoxes, 
akiről számos évkönyvíró bizonyítja, 
hogy bámulatos philosophiai műveltség
gel bírt”.

Az 1904-ös, Bokor-féle magyar fordítás 
a hunugurokra érti a 38. fejezetet, mint 
ahogy Popa-Lisseanu 1939-es román for
dítása is. Az angol változat nagy tekinté
lyű szerzője, Charles C. Mierow a gotokra 
vonatkoztatja, Kiss Magdolna csapatá
nak 2004-es fordítása -  követve az újabb 
trendet -  szintén.

Foglalkozik a szöveggel és állást foglal 
Hunfalvy Pál,4 Sebestyén Gyula,5 a bol
gár Zlatarszki,6 akik mind a hunugurok 
leírását látják benne. Leo Wiener sze
rint a szöveg a gotokról szól.7 William 
J. Enwistle szerint mindkét azonosí
tás mellett vannak érvek,8 mint ahogy 
Norbert Wagner9 és L. P. Harvey szerint 
is (ez utóbbi a nemzetközi téren zajló 
hunugur/gót vita történetét is összefog
lalja, igaz, feltehetően a nyelvi korlá
tok miatt a magyarok említése nélkül).10 
Ugyan csupán egy fórumon, ám na
gyon határozottan foglal állást az oszt
rák Andreas Schwarcz a hunugur olva
sat mellett.11

Hunugurok és szavirok
Próbáljuk értelmezni a szöveget: a 37. 

fejezetben a bolgárok lakhelyéről jön
nek elő a hunok, ezeknek két része van: 
altziagirok és savirok. Az altziagirok 
Chersona mellett laknak. Itt belecsep
pennek a szövegbe a hunugurok, mint 
Pilátus a krédóba. Mivel az altziagirokról 
Jordanes már beszélt, eszerint a hunugur 
és a szavir ugyanaz, a két népnév egymás 
szinonimája, mint ahogy azt Sebestyén 
Gyula is helyesen megállapítja:

„A kútfőkritikusok itt szövegzavart 
sejtenek, pedig erről az összes codexek 
egybehangzó tanulsága szerint ezúttal 
szó sem lehet. Az érdekes névcsere egy
szerűen abból származhatott, hogy a két 
népet már Jordanes forrásai is egynek, 
vagy legalább is egy hegemónia alá tar
tozónak vették. Hiszen róluk annyi ván
dorlás volt olvasható, hogy e két nép, me
lyet Priscus Rhetor avarjai kergettek a 
hunok közé, a hosszú hányattatás folya
mán egymással tényleg szoros viszonyba 
léphetett.”12

A szövegrész szavir és hunugur azo
nosságát állapítja meg a hunokról mai 
napig megkerülhetetlen könyvet író Otto 
Maenchen-Helfen is.13

Hogy ezen hunuguroknak/onogurok- 
nak és/vagy szaviroknak/szabiroknak 
mennyi közük van a magyarokhoz, vi
ta tárgyát képezte, amelybe most nem 
szándékszom különösebben belemen
ni, csupán annyit jegyzek meg, hogy a 
Geticát fordító csapatot irányító Kiss 
Magdolna14 kategorikusan kijelenti, 
hogy „Iordanes -  nyilván ő maga nem 
is volt ennek tudatában -  a hunugurus 
névvel a magyarok őseiről adott tudósí
tást”. Kiss állítását azzal indokolja, hogy 
920 körül Dzsajháni a magyarokhoz kö
ti a prémkereskedést, ami Jordanesnél 
a hunugurokkal kapcsolatban jelenik 
meg.15 Ehhez esetleg még annyit tudok 
hozzátenni, hogy a magyarok prémke
reskedésére való utalás Anonymusnál is 
megjelenik, a fejedelmi ajándék között, 
amellyel a magyarok megvásárolják az 
országot, ott van a hermelinbőr, és a co
boly is feltehetőleg cobolyprémet akar je
lenteni: „12 fehér ló, 12 teve, 12 kún rab
szolga, 12 ruthén lány, 12 hermelinprém, 
12 coboly, 12 aranyos palást” (Gesta 
Hungarorum, XIV. fejezet).

A viszály oka
Most következik Jordanesnél az a rész, 

amely mai napig megosztja az értelmező
ket:

„Róluk /mármint a hunugurokról 
vagy a gotokról, értelmező szerint -
S.A./ azt olvassuk, hogy első tartózkodá
si helyük Scythia talaján volt a Meotis- 
tó mellett, azután Mysiában, Thráciában 
és Dáciában, harmadízben ismét 
Scythiában a Pontusi-tenger felett lak
tak.”

Mommsen szövegkiadásában:
„(37) Hunuguri autem hinc sunt noti, 

quia ab ipsis pellium murinarum venit 
commercium: quos tantorum virorum 
formidavit audacia. 38 Quorum mansione 
prima in Scythiae solo iuxta paludem 
Meotidem.”16

A legtöbb fennmaradt kéziratban 
„quorum mansione” van, Mommsen láb
jegyzeteiből pedig kiderül, hogy négy 
kéziratban (a H, P, V, L jelzetűekben) a 
„Gothorum mansione” szerepel.

Nézzük hát, melyik népre illik 
Jordanes azon állítása, hogy a) első tar
tózkodási helyük Scythia talaján volt a 
Meotis-tó mellett, b) azután Mysiában, 
Thracíában és Dáciában, c) harmadíz
ben ismét Scythiában a Pontusi-tenger 
felett.

Ki lakott elsőként 
a Meotisnál?
A gotokról tudjuk, hogy tényleg a 

Meotis mellett laktak, mielőtt a Duna 
mellékére mentek volna. Viszont csak a 
Skandiából való kijövetel után (Getica 
25), így ez a második tartózkodási he
lyük.

A hunugurokról/szavirokról fennebb 
megállapítottuk, hogy azok magyarok. 
Tudjuk-e, hogy ők pontosan a Meotis 
mellett laktak, és ez az első lakóhelyük? 
A magyar krónikák egytől egyik ezt ál
lítják.
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A gólt itt a hunugurok lövik: Gótok — 
Hunugurok 0-1.

Ki lakott Mysiában, Thracíában és 
Dáciában?

A gotokról tudjuk, hogy 376 előtt el
foglalják Dáciát, majd innen a hunok ki
nyomják őket, 376 után a kisgótok (Gothi 
minores) Mysiában és Tráciában lak
nak, az akkor létrejövő Kelet-Római 
Birodalom területén.

A hunok (akiknek a 37. fejezet szerint 
két ága van: altiziagirok és szavirok/ 
hunugurok) 376-ban elfoglalják Dáciát 
(eszerint ezen a helyen igenis laktak), 
ám még Attila idejében sem nyúlt túl a 
Hun Birodalom a Dunán, Moésiába és 
Trákiába. Attila halála után viszont hun 
csoportok tényleg kerülnek az Al-Dunán 
túlra is, amint éppen Jordanes mond
ja el: „266. (Hernac) rokonai Emnetzur 
és Ultzindur a partmenti Dáciában 
Utust, Hiscust és Almust foglalták el és 
sokan a hunnok közül mindenfelől ide- 
özönölve Romániába mentek, akikről a 
sacromontisiak és fossatisiak máig is ne
veztetnek.”17

Mindkét csapat gólt lő: Gótok -  
Hunugurok 1-2.

Ki ment vissza 
Szkítiába?
Vasil Zlatarski szerint semmi hí

rünk arról, hogy gótok a mai Dél- 
Oroszországból való exodusuk után bár
mikor (de feltételezhetően 453, a Hun 
Birodalom bukása után -  S. A.) vissza
mentek volna Szkítiába.18 Ezt azzal tu
dom kiegészíteni, hogy a gotoknak ekkor 
olyan dicsőséges történetük kezdődik a 
Duna mellékén, ami például Itália meg
szerzését is jelenti. Nem tudom elkép
zelni, hogy létezett volna egy épeszű gót 
néprész, amely a Hun Birodalom szét
hulló népeivel együtt visszavonult volna 
Szkítiába.

Érdekes álláspontja van Leo 
Wienernek: szerinte Jordanes szövegé
nek ezen része -  legalábbis formálisan -

a tetraxita, másképp 
krími gotokról szól, 
akikről Kaiszareiai 
Prokopiosz 553 és 
555 körül befejezett, 
De Bello Gothico cí
mű művében ír (IV. 4, 
9-13).19 Ugyanakkor 
elméletének alappont
ja az, hogy a Getica 
egy ordináré hamisít
vány, amely 711 után 
született arab forrá
sok felhasználásával. 
Wiener a Jordanes 
szövegében levő
inkonszisztenciákat
-  például azt, hogy 
ezeket a gotokat visz- 
szavezeti, vissza kell 
vezetnie a Krímbe
— azzal magyaráz
za, hogy valahogy ki 
kellett békíteni az 
Ibériai félszigeten a 8 . 
században lakó gótok

történetét a krími gotokéval: „a hamisító 
tudta, hogy a Fekete-tenger vidékén le
vő gótok ugyanazok voltak, mint akiket 
az arabok Spanyolországban leigáztak, 
és azt is tudta ezekről a gotokról, hogy 
eredetileg a Meotisnál és Moésiában lak
tak .”20 Wiener éppen ezért a Getica jelen
tőségét nagyon alacsonyra teszi, mond
ván, a tudatos hamisítás és öntudatlan 
butaság emlékműve, az arab regények 
első virága, mely az Ezeregyéjszaka me
séihez vezetett.21 Wiener szerint, függet
lenül attól, hogy mit mond, a Getica in
formációit nincs mit elemezni, de amúgy 
a gótok nem mentek vissza Moésiából 
Meotisba.

Mi most ne legyünk annyira radi
kálisak, mint Wiener, kidobván a mag
zatvízzel (a Geticával) a benne levő 
információkat is, és folytassuk a kuta
kodásunkat. Nézzük, mit tudunk arról, 
visszamentek-e a hunok, hunugurok/ 
szavirok Szkítiába. Jordanesből ez nem 
derül ki, viszont a magyar krónikákból 
igen. Kézai Simon gestája meg a későb
bi krónikaszerkesztmények még azt is el
mondják, hogy a visszamenetel Csaba ve
zetésével történt.

A gólt itt is a hunugurok lövik: Gótok -  
Hunugurok 1-3.

A britanniai (?) 
szolgaság
Jordanes a gótok vagy a hunugurok/ 

szabírok történetét így folytatja:
„Regéik sehol sincsenek feljegyezve, 

melyek szerint Brittaniában vagy vala
mely más szigeten szolgaságba kerül
tek és valakitől egy ló áráért kiváltattak 
volna.”

Voltak-e gótok Britanniában? Bizo
nyára akadtak olyan csapatok, ame
lyek eljutottak oda, ha másképp nem, a 
római légiók kötelékében -  ez annyira 
nyilvánvaló, hogy hivatalból megadha
tunk a gotoknak egy újabb gólt: Gótok -  
Hunugurok 2-3.

Voltak-e hunok/hunugurok/szavirok 
Britanniában? Otto Maenchen-Helfen 
úgy tartja, létezett egy hun egység a ró
mai hadseregben a 400-as évek legele
jén -  igaz, nem Britanniában -, amelyet 
Unnigardae néven neveztek és amely 
Észak-Afriában, a líbiai Pentapolisban 
szolgált, ez lévén az egyetlen eset, mi
kor a római hadseregben szolgáló hu
nokat meghagyták együtt, és nem osz
tották be más csapatokba. Synesius, 
Ptolemais püspöke úgy beszél ezekről 
az unnigardae-król, mint akik megmen
tették a városát, és akik a legjobb harco
sok voltak: lovasokként villámtámadáso
kat végeztek, és leginkább kémkedésben 
és előcsapatként tűntek ki. Maenchen- 
Helfen szerint nevükből az unni népnévi 
eredetű (a hun), a gárdáé pedig a gárdá
ra utal. Azt is megjegyzi, hogy Lacombe 
az unnigardae-t a hunugur név más for
májának veszi, ami „minden bizonnyal 
hibás”22 (vagy nem, éppen Jordanes hun/ 
hunugur/szavir azonosítása tükrében -  
tehetjük hozzá mi).

Ám nemcsak az unigardae-król van hí
rünk, hanem britanniai hun csapatok
ról is. Maenchen-Helfen elmondja, hogy 
a Hadrianus fala melletti egyik parancs
nokot a 4. század vége felé úgy nevezték 
meg, mint „praefectus alae Sabinianae, 
Hunno”, azaz a szabin szárny, Hunnum 
prefektusa. Jelenthette a Hunnum a hu
nok várát? -  teszi fel a kérdést, és végül 
arra jut, hogy lehetséges, mivel többször 
is előfordul, hogy egy-egy garnizont az 
ott állomásozó harcosok népnevéről ne
vezték el. Maenchen-Helfen szerint az 
ala Sabiniana „természetesen” nem volt 
hun egység, mivel az már a 2 . évszázad
tól ott állomásozott.23

Az, hogy Jordanes feljegyzi azt a gótok 
vagy a hunugurok közt élő hagyományt, 
hogy Brittaniában vagy valamely más 
szigeten szolgaságba kerültek és valaki
től egy ló áráért kiváltattak, azt mutat
ja, hogy -  legalábbis egy hipotézis erejéig 
-  nyitva kell hagynunk azt a kérdést, le
hetnek-e a britanniai szabinok Jordanes 
szavirjaival egyenlőek. (Zárójelben jegy
zem meg, nagy kár, hogy a hunok törté
netének nagy tudósa, Otto Maenchen- 
Helfen nem járja körül Jordanes kapcsán 
a gót/hunugur prolémát, és Mierow angol 
fordítását reflektálatlanul használja.)

A Jordanes által közölt hagyományt 
egy teljesen más oldalról közelítő mű is 
megerősíti: a 2004-es Artúr király c. film 
arra épül, hogy Artúr egy szkítákból ál
ló hadtestnek a vezetője, maga is szkíta/ 
szarmata, aki a Britanniában állomáso
zó római légióban szolgál, majd átáll a 
bennszülött piktek oldalára, azoknak a 
vezetője lesz. A film sokkal komolyabb 
alapokon nyugszik, mint gondolnánk: 
tudományos tanácsadója az a Linda A. 
Malcor, aki társszerzője egy nagyon érde
kes és alapos könyvnek24. Ebben a szer
zők óriási adathalmazt felhasználva jut
nak arra a következtetésre, hogy Artúr 
király legendájának számos eleme csak a 
szkíta/szarmata mondakörön belül értel
mezhető. És gondoljunk bele, meddig ju t
hattak volna, ha szegények nem Jordanes

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

szövegének túlságosan is kategorikus 
Mierow-féle fordítását használják...

Ezek után a hunuguroknak is simán 
megadhatjuk a gólt: Gótok — Hunugurok
2-4.

A lóval vásárolt ország: 
Britannia és Kasztília
A végére hagytam a magyar szempont

ból legérdekesebb mozzanatot. A Britan
niában vagy valamelyik másik szigeten 
elfogott valakiket egy ló áráért váltotta 
ki valaki. Ez ugyanaz a mozzanat, ame
lyet A fehér ló mondája néven ismerünk, 
a Magyar Néprajzi Lexikon szócikke sze
rint:

„régi magyar jogszokás emlékét őrző, 
hiteles monda a honfoglalás mondaköré
ből; szájhagyományból került középkori 
történetíróink munkáiba, akik a honfog
lalás különböző' szakaszaihoz kapcsol
va idézik. Zalán bolgár vezértől a Bodrog 
és a Sajó, majd a Duna-Tisza közét, Mén 
Maróitól Bihart egyaránt fehér lóért cse
rébe veszi birtokába, szállja meg Árpád 
(...) Általános felfogás szerint a monda 
alapja a föld vásárlásával kapcsolatos ősi 
jogszokás, szerződés értékű jelképes szer
tartás, amelyet a magyarok a mit sem 
sejtő idegennel szemben érvényesítenek. 
A jelképes birtokszerzésnek a perzsáknál 
szokásos hasonló gyakorlatát Hérodotosz 
is ismeri, arab forrás később, a honfogla
lással egyidejűleg mint keleten érvényes 
szokást említi. E szokás alapja az a hie
delem, hogy az országból, településből, 
házból kihordott föld, por vagy bármi
lyen tárgy az országot, tájat stb. ellensé
ges erők hatalmába juttatja.”

Annyit mindenképpen megállapítha
tunk, hogy a Jordanes regéjében szerep
lő ismeretlen vezető, aki kiváltja a szolga
ságból a Britanniában vagy valamelyik 
másik szigeten levőket, ugyanazt az ó'si 
szokást érvényesíti, mint a honfoglaló 
magyarok.

A hunuguroknak így mindenképp 
megadhatjuk ezen szép rúgásból szüle
tett gólt: Gótok -  Hunugurok 2-5.

Meglepő módon a gótok sem hagyják 
magukat. Hogy jobban megértsük, miről 
van szó, forduljunk L. P. Harvey írásá
hoz, méghozzá egy 13. századi kasztíliai 
költemény, a Poema de Fernan Gonzales 
kapcsán25. A poémában Fernan Gonzales 
úgy szerzi meg Kasztília szabadságát 
León királyától, hogy egy lóval és egy só
lyommal megvásárolja azt.

Harvey elmondása szerint26 William J. 
Entwistle volt az, aki 1924-ben felhívta 
a figyelmet a kasztíliai vers és Jordanes 
38. fejezetének hasonlóságára, mond
ván, hogy érdemes elemezni, van-e szer
ves kapcsolat a kettő között, illetve a 
Jordanes szövegében gotoknak vett nép 
története és a kasztíliai hagyomány kö
zött . Azóta Entwistle hipotézise elfoga
dott doktrínává vált, Menendez Pidal már 
tényként kezeli. Arra vonatkozóan, hogy 
Jordanesnél a quorum a hunugurokra 
vagy a gotokra utal, Harvey ismerte

ti Norbert Wagner nézetét: ő úgy tartja, 
hogy grammatikailag az egész 38. fejezet 
a hunugurokra vonatkozik, ám a részlet 
általános értelme szerint a szöveg még
is a gotokról szól. Wagner rámutat ar
ra, hogy a lóval vásárolt ország motívu
ma benne van a magyar krónikákban, 
és ezek a Getica szövegére mennek visz- 
sza (Wagner itt Jacob Bleyer /magyar 
szerzőként Bleyer Jakab -  S. AJ elméle
tére alapoz: egyébként erősen valószerűt
len, hogy A fehér ló mondája Jordanesre 
menne vissza, ezt Bleyeren kívül tudtom
mal még senki nem vetette fel, mivel
hogy az önálló magyar hagyomány -  S. 
A.). Harvey végül azzal zárja, hogy a gó
tok és a magyarok „Fernan Gonzales lo
vát” egyforma bizonyossággal és kétellyel 
követelhetik a maguk számára, Jordanes 
38. fejezete egyaránt vonatkozhat a go
tokra és a hunugurokra.27 így a gotoknak 
is meghatjuk a gólt: Gótok -  Hunugurok
3-5, ez egyben a végeredmény is.

Összefoglalva, Jordanes Gehcdjának 
szövegkörnyezetén belül a hunugurok 
minden helyzetből és pozícióból lőtték a 
kaput, és egyetlenegyszer sem trafáltak 
mellé. A gótok is szépet alakítottak, ám 
kétszer csúnyán mellélőttek (Meotis nem 
az első, hanem Skandia után a második 
lakóhelyük, valamint nem tudunk ar
ról, hogy visszamentek volna Moésiából 
Meotisba).

Ennek alapján semmi okunk nincs ar
ra, hogy a Getica 38-adik fejezetét ki
hagyjuk a korai hunugur/magyar törté
net forrásai közül.
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BAKK ÁGNES

Mindnyájan rablók és 
áldozatok vagyunk
Mielőtt beültem volna Jafar Panahi 

Taxi Teherán című filmjére, vettem egy 
nagy adag pattogatott kukoricát. Utólag 
teljesen feleslegesnek tartom. És nem a 
mennyiség miatt.

Jafar Panahi egyik előző filmje, a 
Zárt függöny (Parde) című alkotás, 
amely ugyancsak berlinalés sikert ara
tott (megkapta a legjobb forgatókönyv
nek járó díjat), számomra, az egzoti
kumán túl nem nyújtott szüszpanszt, 
inkább egyfajta tiszteletbeli gesztus
ként néztem végig, és egyetértettem a 
válogatókkal, hogy igen, ezeket az alko
tásokat is be kell mutatni a világ egyik 
legnagyobb fesztiválján. Utána azért el
gondolkoztam, hogy ne fotózkodjak-e én 
is Panahi életnagyságú kartonfigurájá
val (mivel a rendezó't az iráni állam nem 
„engedte el”). Ezért a Taxi Teherán című 
alkotását már kevésbé vártam, bár az 
nagyon ígéretesnek tűnt, hogy Panahi 
egy Teheránban furikázó autó sofőrje
ként akár különböző kalandokat is átél
het.

A film nem annyira kalandos, inkább 
hosszú távon elgondolkodtat, és két, ta
lán első látásra nem annyira összefüggő 
etikai problémát boncolgat: a halálbün
tetés, valamint a filmek cenzúrázásának 
kérdését. Jó lenne, ha ennek a kettőnek 
direkt összekapcsolása csak legvadabb 
álmainkban fordulhatna elő, de így is 
mindkettő alapvető emberi (az élethez, 
valamint a szólásszabadsághoz való) jo
gok megtiprását jelenti.

Az egyáltalán nem meglepő, hogy a 
filmben Panahi önmagát és a sofőrt is 
alakítja egyben, és talán az sem, hogy 
a beszálló utasai előre megírt szituáció
kat mutatnak be. Igaz, ezek a helyzetek 
(helyzetjátékok?) az elején nagyon erőlte
tett párbeszédeket eredményeztek: példá
ul, hogy kell-e halálbüntetés, miért járna 
mindez és kinek. Nő és férfi vitatkozik,

és mintha kissé sztereotipikus módon 
a férfi áll a halálbüntetés oldalán, aki 
az autóból kiszállva még odaveti, hogy 
azért ő is rabló, de nem olyan szerencsét
len. Aztán elkezdett izgalmas lenni a tör
ténet: beszállt egy súlyos motorbalese
tet szenvedő férfi és felesége, aki siratja. 
Videokamerára veszik a végakaratát, ne
vezetesen, hogy asszonyát senki ne sem- 
mizze ki az ő halála után. Mikor elértek 
a kórházhoz, a nő kétszer is visszament 
az autóhoz, hogy bebiztosítsa magát és 
özvegyi sorsát, és elkérte a sofőr számát, 
hogy a felvétel eljusson hozzá. Félelmetes 
és teljesen érthető.

Panahi látszólag külső szemlélő sze
retne lenni, aki a taxiban elhelyezett 
„kandikamerát” igazgatja a helyzet
nek megfelelően. A film végére viszont 
a felmerülő etikai problémák egyre kö
zelebbről érintik: egyik barátját példá
ul megverték, de a barát nem szándék
szik feljelenteni a tetteseket, mivel nem 
akarja kitenni őket a halálbüntetés ve
szélyének. Panahi vállát, bár tovább
ra is távolságtartó marad, egyre inkább 
nyomják az etikai szempontból eldön
tendő kérdések, ezáltal lesz emberi és 
szerethető a figurája (bár szerénysé
gének ellentmond, hogy azt is beleírta, 
mekkora köztiszteletnek örvend). Szinte 
mindig van egy állandó kísérője/utas- 
társa, először egy kétes, törpe testalka
tú zömök figura, aki hollywoodi filmek
kel dílerkedik, vagy Panahi unokahúga, 
aki szívesen dicsekedne osztálytársai 
előtt nagybátyjával, a nagy rendezővel, 
és aki azt kapta házi feladatául, hogy 
egy „forgalmazható filmet” készítsen. 
Rögtön el is sorolja, hogy melyek az 
Iránban forgalmazható filmek ismér
vei: például a rút realizmust nem lehet 
bemutatni, a pozitív hősök ne hordja
nak nyakkendőt, ne legyen benne sem
milyen deszakralizáló jelleg, a férfiak

és a nők ne kerüljenek intim kapcsolat
ba semmiképp, és varázslatról sem le
het szó, így a Harry Potter is kimaradt 
ott. Mindez a vallásosság jegyében, hi
szen Iránban már régóta a hatalom el
lensége a film: Ajatollah már a hetve
nes években elítélte több írásában is a 
filmeket, 1978-ben iráni iszlamisták fel
gyújtottak egy abadani mozit, 400 em
ber halálát okozva. Az iráni forradalom 
után is több mint 180 üres mozit éget
tek porrá. Később, mivel a vezetők nem 
akarták, hogy az iszlám vallásos erköl
csöt bármilyen külső hatás is befolyá
solja, rengeteg külföldi filmet cenzúráz
tak: egyrészt sok filmet egyáltalán nem 
forgalmazhattak, másrészt kivágták a 
nem megfelelő jeleneteket. 2010-től vi
szont már új technikákkal módosítják 
a képeket vagy az elhangzott dialógu
sokat, például illetlen ajánlatot házas
sági ajánlatra. Panahi unokahúgának 
tulajdonképpen az ebből a „hagyomány
ból” fakadó szabályrendszer szerint kell 
megalkotnia a filmjét, ezért buzgón ne
ki is áll forgatni a kis fényképezőgépé
vel.

A rendező is tulajdonképpen ezen el
vek alapján „rendezi” meg az apróbb jele
neteket, de a visszásságokat is bemutat
ja. Rámutat, hogy úgy is lehet „csúnya 
realitást” ábrázoló történetet bemutat
ni, hogy közben a jó tettekről szól, il
letve azt is bemutatja, hogy milyen az, 
amikor erőszakosan megmásítja valaki 
a történetet. Sokáig didaktikusnak hat 
a leitmotívumként előforduló halálbün
tetés témája: nemcsak a beszélgetések 
tematikájában merül fel a lopás vagy 
a rablás halálbüntetéssel történő bün
tetése, hanem Panahi, bármennyire is 
kívülállónak tűnik, egyre érintettebb 
lesz ezekben a kérdésekben. A film egy 
mesteri csavarral ér véget, amely egye
dül hagyja a nézőt a rengeteg kérdéssel. 
Panahi filmje műfajilag leginkább a fik
ciós dokumentumfilmek közé sorolható, 
a helyzetek nem valósak, de a történe
tek, amelyeket a szereplők elmesélnek, 
azok igen. A film végén beül az autóba 
a rendező korábbi ügyvédnője, aki már 
annyira hozzászokott az igazságtalan
ságokhoz, hogy mosolyogva beszél arról: 
már az ügyvédi kamarából is kitették, 
mert segített és lelki támaszt nyújtott 
az egyik rabnak. Könnyed mosolya be
leég a néző szemébe, hisz úgy néz ki, az 
iráni állampolgárok nem félnek sem
mitől, csak teszik a dolgukat: az egyik 
megélhetésért rabol, a másik megvédi a 
bezártakat, a harmadik pedig filmre ve
szi a realitást. Az olykor csúf realitást. 
Megjegyzés: a film végén nincs feltün
tetve a stáblista, mivel ez nem egy for
galmazható film. Nem tudjuk tehát, 
hogy a szereplők valójában kik is vol
tak, ezért önmagukat „játszó”, valós 
személyeknek tekinthetjük őket.

Taxi Teherán, színes iráni film, 82 
perc, 2015. Rendező, forgatókönyvíró  
és producer: Jafar Panahi.
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THEATRUM TEMPORIS 
Levelek az utókornak
Harmadik levél.
A színházi létezés és
a létezés színháza
Mottó:
„Az utazás gondolatának, amelyet általá

ban nem tekintünk értékteremtőnek avagy ki
fejezetten filozófiai jelentőségűnek, azonban az 
a fölbecsülhetetlen előnye, hogy összesíti ma
gában azokat a meghatározásokat, amelyek az 
időhöz és a térhez egyaránt tartoznak; (...)

Ebben az esetben semmi olyasmit nem kell 
igénybe venni, ami hasonlít a kanti posztulá- 
tumokhoz. (...) E posztulátumok elgondolhatat- 
lanok egy olyan erkölcsi formalizmuson kívül, 
amely, úgy tűnik, pontosan azt érti félre, ami 
leegyszerűsíthetetlen az emberi drámában, azt 
a tényt, hogy minden emberi élet úgy bontako
zik ki, mint egy dráma.”1

1. A színházi művészet esetében a műfaj 
működéstörvényeinek megfelelően egy sa
játságos, színházi tér-idő, azaz egy mester
ségesen újraáramoltatott és szükségszerű
en fölgyorsított, dramatikailag dinamizált 
s a plátóni-szókráteszi értelemben érten
dő daimonikus rész-Idő-Tér teremtődik meg 
szükségszerű módon és tervszerűen.

2. A színház szakrális teremtó'-terében 
eképp egy jellegzetesen esztétikai véttetésű s 
célzatú, technikailag létrehozott, különleges 
Tér-Idő-íermék, egyfajta plasztikusan model
lálható, nyújtható-gyúrható-összepréselhető- 
sűríthető, ontológiai energia-nyersanyag és 
idő-erővektor-fe'r jön létre.

3. E színházi és természetszerűen is művi 
Tér-Idő, eme új létezési rend és szint látvány- 
technikai s ugyanakkor lét-tektonikai megal
kotója, történelmi létre- és törvényhozója, az 
ontológiai Tő, a Zürcdéri és tünékeny Tükör- 
Tó, az onto-optikailag visszahangzó íempus 
Te'r-Teremtője a Rendező, a Dramaturg- 
Demiurgosz, a dramatikai tér-idő, a színhá
zi, íeatro-íemporális és ontológiai játék-Tér és 
-Terem, a Temporális Templom Főpapja, a be
töltendő s Zéf-Záíványilag megtermékenyíten
dő Úr-Úr átalakítója.

4. Ebben a sajátos, színházi létezésben 0, a 
Rendező teremti meg mind a megalkotási, mind 
pedig a befogadási játékszabályokat s ezek on
tológiai föltételeit is, hisz a színházi létezés ko
ordinátáiban azt élhetjük meg, ami ebben a sa
játosan el- és megrendezett tér-időben létezik.

5. Az emberi egyén mint színész s a színészi 
egyén mint ember ebben a Teo-Teatrális Tem
plomban, ebben az Átriumban, a Teremtés ezen 
Termében (avagy a természetben) szolgálja és 
ismétli az Eget a Földdel összekötő legnagyobb 
hídépítő, a Pontifex Maximus, a Dramaturg- 
Demiurgosz által összeállított, megalkotott 
teo-teatrális forgatókönyv előírásait.

6. E rendkívüli, íeatrális íempus és 
tempó, ezen kiváltképpeni hatáskiváltó 
íeleologikummal (célirányossággal) föltöltött, 
teatro-riíuális ritmus megteremtése a szín
házi létezés alapföltétele.

7. Ontológiai szerep-sajátosságában, vagy
is tempus- és íe'r-íeremtő minőségében a 
Terra legtermészetesebb tervezőművészete, a 
Teátrum tehát távolról sem lélektani megoko- 
lású álom-gyárként, hanem elsősorban olyan

létezésalkotó, tér-tempus-teremtő lét-üzem
ként működik, amely fölöttébb változatos s 
egymástól jócskán különböző rezgésszámú 
s eképp egymástól igencsak eltérő sebessé
gű, létezésmérnöki tér-idő-márkákat kínál az 
esztétikumfogyasztó befogadó számára.

8. Tudniillik a termodinamikai természe
tű fe'r-íempus(idő)-íeremtés úgy az elfelejtett 
Létezés-Léthé mint onto-íechnikai Theátrum, 
mind pedig az esztétikai értelemben vett 
Theá trum mint a mnemotechnikailag fölidé
zett, az újratekercselődő s következésképpen 
a mintegy föltámasztott Léthé-Létezés közös 
velejárója.

9. Avagy mitológiailag fogalmazva: a Léte
zés-színház ugyanolymódon, miként a színhá
zi Létezés egyaránt a Léthén, az archeo-pszi- 
chológiai és a kontra-narratológiai Felejtés-Fal 
Folyójának a medrében evez, amelyet a Jelen
és Öröklét partjainak a párosa szegélyez.

10. A színházi jelenség ontológiai jelentősé
gét illetően azt a vitathatatlan tényt állíthatjuk 
vizsgálódásaink előterébe, hogy a színházi tér
idő-teremtés technológiai mutatói a létezés egé
szét ritmizáló és átlényegítő Idő-Tér különben 
csupán fölöttébb körülményesen áttekinthető, 
gyakorlati tárgyiasulásaira derítenek fényt.

11. Az általános rezgésszámú Idő-Tér 
ugyazzal a szükségszerűen kiiktathatatlan 
jelleggel rendelkezik a létezés egészére vonat
kozóan, miként történik ez a dramatikai léte
zés-teremtés létrejöttekor, hisz a mozgásban 
tárgyiasuló és mérhető, azaz a merkuriális és 
egymással csere-viszonyban lévő Tér-Idő nél
kül a Létezés önön, önmagába belekövesedő 
ősformájában maradna, s a létezés kezdeteit 
jelző, külsőült ab ovo megrekedne a megnyi- 
latkozatlan in ovo szintjén.

12. Tér-Idő-teremtő mivoltukban Létezés 
és Színház tehát egyazon jelenség egymást 
visszatükröző arculatai; annál is inkább, 
hogy a Jelen mint onto-optikai, teo-teatrális 
jellegű Létezés ugyanúgy, mint a Jelen jele
ként megfogalmazódó, ontologikus jellegű 
Színház a Tér-Idő csavarmenetvonalú hul
lámhosszain terjed, ha az Űrrel, az Űr-Úrral 
talán már csupán Múlt időben dialogizáló 
Muííiverzum egyáltalán tágul.

13. Minthogy a Létezés alapvetően krono
logikus fölosztású, három felvonásos színda
rabjában (Múlt-Jelen-Jövő) a közbelső elem, 
a Jelen az, amely a Jövő prológusaként ter
mészetszerűen jelzi, s csíráiban föl is vázolja 
a Jövő főmotívumait, ugyanezt az előrejelző 
szerepet fölfedezhetjük a Jelen-Múlt viszony
ban is, ahol a Múlt mint Multitudo, mint so
kaság, mint a halott létezők Halmaza képezi 
a Jelen prológusát.

14. Más szóval: egymásból nyíló, a Jelenek 
Jeteiben egymást előrejelző s ugyanakkor az 
egymással egyidejű, vagyis sztnkronikus 
színdarabok, az egymást váltig újraismétlő, 
az egymással mindvégig megfeleltetési pár
huzamban álló tér-idő-drámák láncolata te
hát a létezés mint Sor, azaz mint Sors, avagy 
mint önmagát a Térben kiterítő és kiterjesztő, 
szét szóró és önszorzódó Sorozatosság.

15. Ugyanakkor a Tér-Idő többnyire rejtett 
dialektikájára vonatkozóan képiesen úgy is fo
galmazhatnánk: a Tér az a Terítő, az a Fátyol, 
az a Fatum, az a Factum, az a Sors, az a meg
cselekedett, cselekményteremtő Csel és Tett, 
ami alatt a Tempus, az Idő léptékesen kiterjed.

16. Egy 2015-ben létrehozott színpadi, mű
vészeti, irodalmi, szellemi vagy építészeti 
műben az az Idő-adag, az a Tempus, az a lé
tezési rezgés-Tempó válik megkötődő, megszi
lárdult, íe'nylegesült Térré, az az idő tériesül, 
ami alatt az illető művet technikailag létre
hozták: a 2015-ös esztendő és jelen néhány 
hónapja egyfelől a Múlttá öregedő, akkori 
Jelen anyagilag megszilárdított jele, sűrít
ménye és nemkülönben mentális monumen
tuma, emlékműve, másfelől pedig a még fo
lyékony állapotban lévő egyetemleges Lé, a 
Létezés, vagyis a felénk igyekvő Jövő, mond
juk, a 2115-ös év előjátéka, kiindulópontja és 
megelőlegezett alakja.

17. Az Idő-fluxus minduntalan terjedő 
Térként rejtjelezi önmagát, de ezáltal egyben 
a Tér kelepcéjébe is szorul mint Sors.

18. Ugyanakkor elkerített, paradigmati- 
kus Paradicsomként, paraJoxális Feriként és 
Idő-Feírecként a Tér egy olyan természetes, 
színházi-feaírális Terem, egy olyan Doboz, 
pontosabban egy olyan, létezés-ritmust a dó 
Dob és Feladó, amely egyrészt megőrzi, más
részt pedig kérő-kérdésként és mintegy hívó- 
jeZként visszaveri az őt megteremtő Múltból- 
jövő-JeZen kozmo-komikus maszkját fölöltő 
Idő rezgéseit és frekvenciáit a destinatio, a 
destinum, a Címzett, vagyis a Jövő számá
ra -  annak érdekében, hogy emez jelen-való
ságként, realitásként, újratáplálódó, vagyis 
mentálisan megmentett és föltöltődő, újratáp
lálódó, reaZimentálódó Lét-Színként és tempo- 
rális teatralitásként újrateremtődjön.

19. A Jelen tehát a Jövőnek egy olyan elő
játéka, amely a ontokronológiai Színdarab és 
Út csupán aZóbb kibonatkozó jelenségeit ta r
talmazza.

20. A Jövő eme, a JeZenbe történő előíeve- 
títődése színházesztétikai s onto-optikai je
lenségként a teatrológiai kutatások közép
pontjában lévő lukácsi visszatükrözést, az 
Utánzást, az arisztotelészi, memorizált mi
mézist, az Utat, a visszaicZéződő Időt, vagyis a 
Létezés színházi Útját szemlélteti.

1 „L’idée de voyage, qui n’est pás habituelle- 
ment considérée comme offrant une valeur ou 
une portée spécifiquement philosophique, pre
sente cependant l’inestimable avantage de ras- 
sembler en sói des déterminations qui appar- 
tiennent á la fois au temps et ä l’espace; (...)

II ne s’agit pas ici de faire appel á rien qui res- 
semble aux postulats kantiens (...) Ces postulats 
ne se laissent pas concevoir en dehors d’un for
maiisme moral qui semble précisément mécon- 
naítre ce qu’il y a d’irréductible dans le drame 
humain, dans le fait que toute la vie humaine 
se développe á la faqon d’un drame.” In: Gabriel 
Marcel, Homo viator. Prolégoménes a une mé- 
taphysique de l’espérance. Aubier-Editions 
Montaigne, Philosophie de l’esprit. Collection 
dirigée par L. Lavelle et R. Le Senne, Paris 
(premiere édition : 1944), 1952, pp. 8-9.
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FRIED ISTVÁN

Markó Béla elölnézetei
A szonettel, a formával, a tizennégy sor 

közé zsúfolással, a szoros keretek kitöltésé
nek vágyával, a személyiség szemlélte kép 
és a képből a személyiségre visszatekintő 
hagyomány, szín, perspektíva lehetőségei
vel betelni nem tudó, e lehetőségeket mind
untalan megkísértő Markó Béla száz szo
nettje rendkívüli vállalkozásnak tetszik.

Elöljáróban hadd tudassam: a száz szo
nett valójában száz mondat, írásjelektől 
sűrűén szaggatott, bár írhatnám azt is: 
írásjelekkel gondosan egybefűzött mon
dataival egy-egy helyzet vagy/és egy-egy 
festmény segítségével, ürügyén, töpren- 
gés/szemlélés közben előbukkanó gondolat 
megfogalmazódásának alkalmával foko
zatosan, egymásra építve szerkeszti meg 
kereken egy esztendő „belső”, a tudatban 
megvívott küzdelmekről, a testiség és a 
róla való versbeszéd egyeztetésének, ösz- 
szefüggéseinek kísérleteiről beszélt kró
nikáját: amely nem epikai keretek közé 
kívánkozott. Hanem amelynek adekvát 
alakzata az ötvösművészeti alapossággal 
kidolgozott vers. Akárha képeket nézünk 
a versben, a vers által, akárha a költői ké
pek révén ér el az üzenet a kertnyi világról 
(Candide-éról?), egy külső tájról, például 
Velencéről, a meghatározó magatartás a 
körülnézésé, a számbavételé; mintha mű
teremmé lenne mindaz, ami a versbe kí
vánkozik, vagy ami onnan kikívánkozik; 
műterem, amelyben készülhet a szavak al
kímiája, ahol akad idő és hely kérdezni a 
létezésre, s amely éppen úgy „teremtett vi
lág”, amint sok-sok változata, amelyet fest
ménybe örökítettek a művészettörténetben 
(is) számon tartott piktor-elődök.

Talán nincs még egy olyan kötete Markó 
Bélának, amelyben ennyiszer kísérelné 
meg a maga dogmától mentes -  egziszten
ciális -  „költészettan”-ának (ars poetica) 
megszerkesztését. Ebből a szempontból ki
váltképpen beszédes a bevezető vers, amely 
„beszédesen” az Élő szonett címet kapta. 
Az első nekibuzdulásban hajlandó az olva
só beiktatni a metaszonettek közé, szonett
ben tudjuk meg, miként készül egy szonett, 
s mire a tizennegyedik sorhoz érünk, meg
nyugodhatunk: semmi sem hibázik, két 
kvartett néz szembe két tercettel, s akár 
a petrarcai, akár a shakespeare-i válto
zattal él a szerző, a gondolatmenet kikere
kedik, beavatódunk egy műhelybe; Markó 
Béla Élő szonettjének már első sora kizök
kent poétikai magabiztosságunkból: „Két 
képzelt test csupán, mi egybeillik.. végül 
is mi készül elő? Metaszonett? Szerelmes 
vers? A továbbiakban párhuzamosan fut a 
két, verssé alakítási lehetőség, hol az egyik, 
hol a másik kap újabb bizonyító anyagot, az 
ide-odautalások verstani és érzéki vonatko
zásai hol egymást váltják, hol szétválaszt- 
hatatlanul fonódnak össze. S amit a vers 
(szerencsés módon) veszít manierizmusá
ból, bőségesen megnyeri a kettős futam sze
mélyesre hangoltan is objektivált versbe
szédével, egyszerre távolodik, hogy lássa, 
pontosan épül-e az évszázadok költőitől ha
gyományozott szonett, s marad alanya (az 
önmegszólítás révén: tárgya) a versnek. 
Sokszoros tükröződés segíti ahhoz, hogy az 
örökölt szonett-teremtő figura és a szonett

ben rejtőző, nem a készítés titkait, hanem 
az önalkotódás rejtelmeit megtapasztalni 
vágyó versbeszélő találkozhassék, és lénye
gében ennek a találkozásnak megtörténhe- 
tősége lesz a szonett tétjévé.

Egy egészen más aspektusból, Cara
vaggio XVI. század végi Narcissusából, 
vetődik fény a sokféleképpen értelmezett 
mitológiai alaknak (nem történetére, az 
ismertnek van feltételezve, hanem) értel
mezhetőségére, mely természetesen ösz- 
szetett viszonylatok egyszerre széttartó (s 
ezért megfoghatatlan) és megszerkesztett 
mozzanataiból (re)konstruálható. Az én és 
a másik, a megnevezhetőség és az önmagá
ra ismerhetőség kérdései vetődnek föl, mi
közben annyi tetszik ki, hogy csupán ha
sonlattal érzékeltethető a viszony, amely 
az „emberi”-ből nem, viszont a kimondás- 
hoz-íráshoz szükséges, noha a hozzáfé
résben gátolt mozdulatból következtethető 
vissza. A verskötetet záró Téli ars poetica 
nem egyszerűsíthető arra, hogy a szonett 
a múlandóság, ha úgy tetszik, a memento 
mori jelzéseire figyel, s az innenit meg a 
túlit szembesíti egymással. S ha a kötet
ben (mint említettem) oly gyakran versbe 
foglalt testiség mintegy a tapasztalati va
lóság tényezőivel számol, erre a „valóság”- 
ra csap, ami valóban összefogható volna az 
elmúlás címszavával, de amely a szüntelen 
újra-létezés, pontosabban talán újra-léte- 
sülés korántsem könnyed vigaszmetafizi
kával jellemzett aktusával tanúsítja, csu
pán a létezőn múlik, hogy újabb létezők 
következzenek.

Sem a beletörődés melankóliája, sem a 
létezés halhatatlanságán örvendő derű
sebb költőiség nem kaphat helyet ebben a 
kötet igen hangsúlyos helyén álló szonett
ben. Ellenben a tudomásul vett, bejelen
tett emlékezet-szűnést nem vitató, hanem 
egy más nézőpont lehetőségét firtató elgon
dolás szerint az első szonett összetett poé
tikájára rájátszó, nem kevésbé összetett, 
de eltérő irányból érkező poétika jelzi: mi
ként a szonett megalkotódása együtt tör
ténhet élettényezők formába öntődésével, 
aképpen a beteljesülés nem a változatlanul 
maradás, a reflektálatlan ismétlődés szá
mára nyit teret, s ha „minden összegyűj
tött képet” szétszór is (s ez akár önironikus 
célzás is lehetne a verskötetben összegyűj
tött képleíró versekre), „de más szavak/ 
vagy mondatok teremnek régi vázán”: a vá
zaképen tűnnek és megjelennek, múlnak 
és lesznek, letörlődnek és kirajzolódnak -  
és tegyük hozzá: ilyen módon mégis, vala
hogyan történetté igyekeznek képek, kép
leírások, mondatok, a „múlandó arcok”, a 
változásnak kitett, változandóságukban 
elgondolható „téli ars poeticá”-k.

Fernand Léger 1909-1910-ből származó 
Aktok az erdőben című képe késztette ar
ra a szonett beszélőjét, hogy részint szá
mot vessen a rész meg az egész (metoními- 
ába nem fogható) viszonyával, részint kép, 
szóbeliség (vagy képről való beszéd) meg a 
halálhoz-való-lét összegondolhatóságával. 
Léger is azok közé a művészek közé tarto
zott, akik egy új festői „grammatika” ki
alakításán fáradoztak, mivel a technikai 
civilizáció modernségének kihívását csak

markó bála elölnézet

jelenkor
a régi formák újra-konstruálásának (jele
sül felbontásának, átrendezésének) mun
kájával volt képes „lereagálni”. Minek kö
vetkezménye a képeken feltűnő új rend, 
nem a megszokott elrendezés, megérteté
sére törekvés lett, amely egy másfajta lá
tási-értelmezési stratégiát igényelt. A vers 
címe: Felhívás, talán célzás arra, hogy a 
festmény szemlélőjétől nem a megszokott 
tárlatlátogatási magatartást követeli meg, 
felhívási struktúrája eltér a megszokottól. 
A vers mintha ennek nyomába eredne, át
veszi a régi formákat látszólag szétzúzó 
művész-cselekedet módszerét: „Mert min
denütt van fény, van hang, van illat/ szét
törve...”. A látási, hallási, szaglási érzékek 
nem működhetnek a régi módon, s a vers 
későbbi menete során megtudható, hogy a 
tapintási érzék sem közvetít hibátlan in
formációt: „s ha kitapintom nyers darab
jainkat,/ éppen úgy billeg, majd továbbgö
rög/ egyik-másik, akár a vaskos ágak”... 
Csakhogy a szétesés, mely a képet szem
lélve konstatálható, nem bizonyosan meg
szűnés, mintegy a képtől kissé távolabb
ra lépve, a vers önmagára vonatkoztatja 
az avantgárd, a századfordulós modern
ség újító lelkesültségét, még ha nem oszt
ja is már hitét egy új „grammatika”, egy 
„működő” művészi szótár létrehozhatósá- 
gában. „... mondat a szavakban,/ amely 
már ott van, de még mondhatatlan”. A 
szétszedett szerkezet nem építhető meg új
ra változatlan alakban, de ott a lehetőség 
az újrastrukturálásra, a részek nem a ré
gi egésszé állíthatók össze, de nem vethe
tő el teljesen annak esélye, hogy valamivé 
mégis csak megszerkeszthető. A könnyen 
rendszerbe foglalt életrajz (élet, halál): 
ilyenformán nem megnevezhető (jelen
ség), tényszerűen: „csak kapcsok vannak, 
csuklók, csípők, térdek,/ vértelen csontok 
s véres illesztékek”. Nincs leegyszerűsített 
megoldás, a képen található, elképzelhető 
részek olyan „realitást” alkotnak, amely
től már nem lehet eltekinteni. A vers fel
hívó záró mondata: Jegyezd meg jól az al
katrészeket!” a rilkei felszólítást idézheti 
meg, különös tekintettel arra, ha a versnek 
megfelelően alkatra és részekre bontjuk föl 
magunk is, ami itt -  mégis -  összetett szó.

Markó Béla: Elölnézet. Jelenkor, 
Pécs, 2014.
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Az újságíró Kós Károly Bábeli fesztivál
Kós Károly publiciszti

kája. Összegyűjtötte, sajtó 
alá rendezte, szerkesztette 
és az előszót írta Sas Péter. 
Pallas-Akadémia Könyv
kiadó, Csíkszereda, 2014.

A polihisztor Kós Károly sok
oldalú személyisége, munkája 
és művészete új megvilágítás
ba kerül publicisztikai szöve
geinek fényében. Ezen írása
inak gyűjteménye 2014-ben 
jelent meg a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó gondozásában. A 
terjedelmében, tartalmában és 
külső megjelenésében egyaránt 
impozáns kiadvány Sas Péter 
gyűjtő és szerkesztő tevékeny
ségének eredménye, aki a tel
jességre törekvés igényével Kós 
műkritikáit és recenzióit is be
lefoglalta.

A kötet Kós Károly írása
it időrendben közli, kezdve az 
1905-ben megjelent első publi
cisztikai írásával, s zárva a 90. 
születésnapja alkalmából ka
pott magyar állami kitünte
tés átvételekor mondott beszé
dével, mely az Utunk folyóirat 
1974. évi 9. számában jelent 
meg. Számos sorsfordító ese
mény történt Kós Károly éle
tében a két szöveg megjelené
se között eltelt közel hetven év 
alatt: budapesti építészkarrier, 
az első világháború kitörése, 
visszavonulás a sztánai házba, 
Trianon, a Kiáltó szó megjele
nése, az Erdélyi Szépmíves Céh 
és az Erdélyi Helikon megala-

jüL SzöV E g
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kulása, a második világhábo
rú, a szocialista rendszer nyo
másának felerősödése. Rövid 
írások váltakoznak alaposabb 
értekezésekkel, de az esemé
nyekhez fűződő szövegeiben 
kirajzolódik Kós mentalitása, 
kritikai magatartása és művé
szi hitvallása. Ugyanakkor el
mondható, hogy publicisztiká
jának legnagyobb erénye az 
egyetemes érvényű megszóla
lásmód és a ma is időszerű gon
dolatok, problémafelvetések és 
megoldási javaslatok.

A félszázadnyi idő alatt saj
tóban megjelent írásainak kö
zéppontjában — munkásságára 
oly jellemzően — szintén szülő
földje és népe áll. Sas Péter ál
talános magyar közkincsként 
ajánlja Kós Károly életművé
nek ezen darabját is, hiszen 
publicisztikájának gyűjtemé
nyes kötete szellemi örökségé
nek elmélyültebb megismeré
séhez nyújt támpontokat.

MAKRAI ZSÓFIA

Leiner Laura: Bábel. 
Ciceró Könyvstúdió, Buda
pest, 2013.

Kimondottan tiniirodalmat 
már rég nem olvastam, ezért 
kíváncsi voltam: mennyit vál
tozhatott a tiniirodalom gyer
mekkorom „klasszikusai”, Mar
ton Lili, Bartha Zoltán, Bajor 
Andor, Méhes György óta.

Leiner Laura, a Szent 
Johanna gimi sikerszerzójének 
e könyve nem kapta meg azt a 
figyelmet, amit humora miatt 
megérdemelt volna. A nagyon 
fiatal, de sokat olvasott írónő 
saját bevallása szerint kedvenc 
szerzői közé sorolja Rejtő Jenőt 
is. Szereplői nagyvonalakban 
reálisak, de nagyon mások az 
elmúlt évtizedek fiatalábrázo
lásaihoz viszonyítva. Talán az 
animációs film, a Nyócker gye
rekeihez hasonlíthatóak, azzal 
az eltéréssel, hogy míg azok a 
budapesti társadalom periféri
áját jelenítik meg, a Bábel fi
ataljai átlagos magyar tizen
évesek, akiknek megélhetése, 
iskoláztatása nincs veszélyben. 
Nem is erről szól a könyv, ha
nem arról, hogyan töltenek el 
egy hetet Magyarország legna
gyobb képzeletbeli fesztiválján, 
a Bábelfeszten.

Gerendái Károly ajánlójá
ban azt írja, hogy a könyv tö
kéletesen adja vissza a fesz
tiválok hangulatát. Ugyan a 
naturalizmust váró olvasók va
lószínűleg csalódottak lesznek, 
de a jobb ízlésű olvasóknak jó 
ez így. Ugyanakkor a fesztivá
lok zenei oldalát előnyben ré
szesítő olvasók is csalódottak

lesznek, többet, részletesebb 
reflexiókat várnának el ez
iránt, még ha csak egy képze
letbeli fesztivál esetében is. De 
aki egy jó történetet vagy akár 
egy humoros közegbe elhelye
zett jellemformálódást olvas 
szívesen, vagy csak kikapcso
lódni, nevetni szeretne, annak 
Leiner Laura könyve minden
képpen megfelelő olvasmány.

A könyv főszereplője, Latter 
Zsófi élete első fesztiváljára 
Anthony Kiedisért megy, vé
gül azonban másban, egy hoz
zá közel álló valakiben talál
ja meg az igazi szerelmet, Hipó 
pedig az első szerelmét. De a 
többi fesztiválozónak sem telik 
rosszul a Bábel. Maga a könyv, 
könnyed, magával ragadó stílu
sa ellenére (vagy éppenséggel e 
miatt) és témája miatt is tartal
mas olvasmány. Olyanoknak 
ajánlott elsősorban, akik sze
retik a gondtalan fiatalság és a 
nyári fesztiválok életérzését és 
mindazt, ami ezzel jár.

LAKATOS ARTÚR
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Az új BF-karmesterről
Ki se tudná megszámlálni, hány stan

darddá magasztosult, összeszokott, csúcs
teljesítményekre predestinált szimfonikus 
zenekar működik világszerte; azt viszont 
fölösleges kétségbe vonni, hogy olyan 
orkesztrum egy sincs, amely fél szemmel 
olykor a német főváros felé ne sandítana. 
A Berlini Filharmonikusok (BF) minden 
zenekari muzsikus többé vagy kevésbé el
ismert bálványa. Olyan társulat, amely
nek belső' szerkezete és működési norma
tívája, önrendelkező intézményessége, 
kíméletlen minőség-orientáltsága és nem 
utolsósorban bérezési morálja nem is pa
rancsolhat egyebet, mint áhítatos tisztele
tet a szakmabeliek előtt. A BF élén történő 
karmesterváltások pedig, érthető módon, 
a médiavilág csemegéi. Nem is csoda: a 
zenekar korábbi dirigensei között olyan 
nagyságok nevét is megtaláljuk, mint 
Claudio Abbado és Herbert von Karajan. 
Jelenleg Sir Simon Rattle a BF vezető kar
mestere, akinek szerződése 2018-ban jár 
le. A zenekart 2002 óta vezető Rattle már
ciusban jelentette be távozását. Mivel a 
német főváros 1882 óta működő zeneka
ra azok közé az együttesek közé tartozik, 
amelyeknek tagjai maguk választják ál
landó dirigensüket, a BF állandó tagjai 
május 11-én összegyűltek, hogy új vezető 
karmestert válasszanak, de a csaknem 12 
órán keresztül tartó egyeztetések első for
dulója nem vezetett eredményre.

A második viszont igen. A nemrég meg
választott Kirill Petrenko a fiatalabb kar

mesternemzedék egyik sztárjának számít, 
akit kezdettől fogva az esélyesek között 
emlegettek olyan dirigensekkel együtt, 
mint Christian Thielemann, a drezdai 
Staatskapelle, Andris Nelsons, a Bostoni 
Szimfonikusok vagy Gustavo Dudáméi, a 
Los Angeles-i Filharmonikusok karmeste
re. De a Berlini Állami Operaház legendás 
főzeneigazgatójára, Daniel Barenboimra is 
Rattle lehetséges utódjaként tekintettek. 
Petrenko, bár elsősorban a német és spa
nyol nyelvterületen jól ismert karmester, 
egyáltalán nem számít médiakedvencnek, 
láthatólag hiányzik belőle a sztárkarmes
terek csillogása. Az agyonmediatizált ze
nei életben nem túl kedvező útipoggyász a 
Berlini Filharmónia élén!

Elsősorban az angol nyelvű sajtó idegen
kedik Kirill Petrenkótól, minthogy az an
golszász világ kevéssé ismeri, „élőben” alig 
tapasztalhatta meg különleges képessége
it, a Pfitzner, Rahmanyinov és a későro
mantikus Josef Suk zenéjét megszólaltató, 
viszonylag kis példányszámú Petrenko- 
CD-k alapján aligha formálhatott mar
káns véleményt a karmester zenei felfogá
sáról. Ez azonban a BF hihetetlenül nagy 
esélye is egyben: a 2018-től vagy 2020-tól 
kezdődő „Petrenko-érában” előítéletektől 
és beskatulyázástól mentesen felépíthe
tő egy korábban be nem állt arculat, meg
alkotható a BF önálló Petrenko-profilja, 
mégpedig olyan standard-művek által, 
amelyeket a dirigens korábban nem vezé
nyelt széles nyilvánosság és a mondiális

televízió közönsége előtt. (Egészen megle
pő, hogy ez az esély a karmesterválasztás 
első fordulója során nem merült fel erőtel
jesen a választók csoportjaiban!)

Petrenko 1972-ben született Omszk- 
ban, családjával 1990-ben költöztek az 
ausztriai Vorarlbergbe. A bécsi zeneaka
démián végzett karmesteri tanulmá
nyai után 2002 és 2007 között a berli
ni Komische Oper főzeneigazgatója volt, 
majd szabadúszóként vezényelt a New 
York-i Metropolitan Operában, a londo
ni Királyi Operaházban és a Theater an 
der Wienben. A müncheni Bayerische 
Staatsoperben a 2008/09-es évadban diri
gálta Janácek Jenufáját Barbara Frey ren
dezésében. 2013-ban szerződött el a Bajor 
Állami Operaházhoz. A BF-et is többször 
dirigálta már vendégkarmesterként.

Egy, a BF honlapján 2012-ben közzétett 
interjúban Petrenko a zenekart „Mount 
Everestként” parafrazálta. Ebben a beszél
getésben visszatéróleg említette: milyen 
fontos számára az emberekkel — nem csu
pán zenészekkel! — való folyamatos kapcso
lat. Másfelől minél jobban ismeri magát az 
ember — vélte Petrenko —, annál mélyebben 
és pontosabban merülhet bele a munkájá
ba. „Lépésről lépésre kerülök közelebb a 
zenekarhoz” -  folytatta. Ez az emberközeli- 
ség és empátia leginkább Sir Simon Rattle 
elődjére (vagyis Petrenko elő-elődjére), 
Claudio Abbadóra emlékeztet, aki vélhető
leg bárki másnál elkötelezettebb hitvallója 
volt a baráti tiszteletnek és a zenében meg
valósuló meghitt kollegialitásnak.

JAKABFFY TAMÁS

Időutazás hetven év erdélyi 
képzőművészetében
A budapesti Magyar Nemzeti Galéria Sors és jelkép. Erdélyi 

magyar képzőművészet 1920-1990 című, áprilisban nyílt tár
lata nagy adósságot törleszt: hét évtized művészetét átfogó
an, eddig még nem látott gazdagságban próbálja bemutatni.

Miért és mennyire indokolt egy ekkora korszak átölelése 
egyetlen kiállítás keretében? S mindemellett a címválasztás is 
megnehezíti a problémánkat: mit jelent az, hogy erdélyi ma
gyar? A tárlat kilenc szekcióját végigjárva megállapíthatjuk, 
hogy a szervezők Erdélyt tágabb földrajzi keretek között értel
mezték, nem mondva le olyan fontos partiumi központok bemu
tatásáról sem, mint Nagybánya, Temesvár vagy Nagyvárad.

A kiállított, mintegy 430 műalkotás (festmények, szob
rok grafikák, plakátok, textilek, objektek, video installációk, 
stb.) közel nyolcvan, nagyrészt erdélyi, illetve külföldi köz- és 
magángyűjteményből származik. Szűcs György, a kiállítás 
kurátora, az MNG tudományos főigazgató-helyettese elmond
ta, hogy a kiállítás célja az emblematikus, ismertebb művé
szek alkotásaira koncentrálva hét évtized nagyívű átnézetét 
tematikus egységekbe tagolva bemutatni, kevésbé ismert al
kotók vagy tárlatokon régóta nem szereplő művek kiállítását 
is szem előtt tartva. Nyilvánvalóan az idő szorítása, illetve a 
kiállítótér behatároltsága kompromisszumokra kényszerítet
te a szervezőket. Egy beavatott szemnek feltűnhet, hogy nem 
mindegyik művész adott alkotói periódusának legjobb mun
káit láthatjuk kiállítva, mint például Egon Marc Lövith vagy 
akár Kusztos Endre nemrégiben elhunyt grafikus esetében.

A kiállítás első szekciója az ember és táj viszonyát tárgyalva 
a nagybányai örökségre és tájképfestészeti hagyományára kon
centrál, mely mindvégig hangsúlyosan határozta meg az erdé

lyi művészetet. A Thorma Jánost követő generációktól, Zifferen 
Sándortól, Mikola Andrástól Szolnay Sándoron át Nagy István, 
Kusztos Endre vagy Kuti Dénes munkásságáig időben nagy 
ívet ír le e válogatás. Az erdélyi hagyományos kő- és fafaragás 
jól ismert mesterei, Szervátiusz vagy Márkos András mellett, 
a következő szekcióban olyan formaújítók alkotásai is megta
lálhatóak, mint Egon Marc Lövith vagy a Temesváron működő 
Jecza Péter. Benczédi Sándor karikatúraszobrai érdekes látle
letét nyújtják a korabeli erdélyi művészeti életnek.

A két világháború közötti avantgárd művészet hangsú
lyos szerepet kapott a válogatásban, így Mattis Teutsch János 
munkásságának bemutatása is, ugyanúgy, mint a meditativ, 
sajátosan realista Nagy Alberté. Ä szervezők nem tértek ki 
különösebben a szocreál propagandaművészet bemutatására, 
de ugyanakkor nem is zárták ki mesterséges sterilitással a 
szociális érzékenységű tematikát. Nagy hangsúlyt fektettek 
viszont a szürnaturalista, illetve a neoavantgárd irányzatok 
bemutatására. A kurátor személyes kötődése is megnyilvánul 
az 1960-1970-es évek marosvásárhelyi képzőművészeti életé
nek részletes tárgyalásakor, melynek kulcsfigurája a művész, 
pedagógus és művészeti író Nagy Pál. A Marosvásárhelyi 
Műhely még az 1980-as években szinte teljességgel emigráló 
művészei is mind kiemelt szereppel bírnak, hisz a határokat 
feszegető, expanzív kísérleteik (legyen szó festményről, mail 
art-os objektről, land artról vagy akár performanszról) az er
délyi kortárs művészet nagyon jelentős színfoltját képviselik.

Á kiállítás tudatosan vállalt nagyívű áttekintés, mely kér
désfelvetésre, továbbgondolásra készteti a nézőt. Célja tehát 
nem egy művészettörténeti korszak kibontása és feldolgozá
sa, csupán az irányvonalak megadása. Ilyen értelemben vi
szont Szűcs György ezen merész vállalkozása mindenképp 
egyedülállónak számít.
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HELIKON

Augusztus 7-én elhunyt Prágai Tamás 
író, költő, irodalomtörténész. Prágai 
1968. július 2-án született Budapesten, 
Pázmándon élt. Az ELTE Tanárképző 
Főiskolai Karán magyar-angol taná
ri szakon, a Pécsi Tudományegyetemen 
magyar szakon szerzett diplomát, a 
Torontói Egyetemen poétikaelméleti ta
nulmányokat folytatott. Az irodalomtu
domány doktora volt, irodalomkritikai 
írásaiban főként kortárs költészettel fog
lalkozott. írásai 1990 óta jelentek meg 
irodalmi folyóiratokban. Több irodalmi 
lap szerkesztőjeként és munkatársaként 
dolgozott, köztük a Polisz, a Szépirodalmi 
Figyelő, a Kortárs (2002-2007), illetve a 
Napút (1998-2015) és a Képírás (2009- 
2015) folyóiratnál. 2001-től a Magyar 
írószövetség, 2002-től a Fiatal írók 
Szövetsége, 2005-től a JAK tagja. 2005- 
ben József Attila-díjat kapott.

Karácsonyi Zsoltnak ítélték oda az 
idei, 43. Tokaji írótábor díját. A díjat a to
kaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
aulájában adták át augusztus 14-én. A 
költőre az indoklás szerint az Erdélyi

Magyar írók Ligájának elnökeként és 
lapunk főszerkesztőjeként kifejtett iro
dalom-közéleti tevékenysége, valamint 
jelentős költői és irodalomtörténeti mun
kássága miatt esett a választás. A Tokaji 
írótáborban átadták a Nagy Hordó
díjakat is, amelyeket idén Szörényi László 
Széchenyi-díjas irodalomtörténésznek és 
az írótábor szervezésén 42 évig munkál
kodó Sáray Lászlónak ítéltek oda. Teljes 
eddigi életművük elismeréseképpen, va
lamint a Tokaji írótábor hagyományaihoz 
és örökségéhez való hűségükért idén hár
man kaptak Hordó-díjat: Csontos János 
költő és publicista, Kiss Benedek költő és 
műfordító, valamint Vári Fábián László 
költő, műfordító, a kárpátaljai magyar 
irodalom kiemelkedő alakja.

Idén is változatos programnak örül
hettek az irodalomkedvelők a Kolozsvári 
Magyar Napokon, augusztus 16. és 23. 
között. Az Erdélyi Magyar írók Ligája 
(E-MIL) szervezésében bemutatko
zott a kulter.hu irodalmi portál, amely
nek a munkatársaival — Áfra Jánossal, 
Herczeg Ákossal, Papp Sándorral és 
Vigh Leventével -  Karácsonyi Zsolt be
szélgetett; szintén bemutatkozott a po
zsonyi Irodalmi Szemle, amelyet Szalay

Zoltán, Száz Pál és Gyenes Gábor kép
viselt, Balázs Imre József moderálá
sával. Szerzői estet tartott a budapes
ti Orpheusz Kiadó: Muszka Sándor, 
Ughy Szabina és Király Farkas Vincze 
Ferenccel beszélgetett. Bemutatták 
Horváth Benji Beatcore, Láng Orsolya 
Tejszobor és Varga Melinda Űrezüst cí
mű köteteit, a szerzőket László Noémi 
kérdezte. Király Lászlóval beszélgetett 
Fekete Vince, a Blason-szombat kereté
ben pedig László Noémi, Fekete Vince, 
Márkus Barbarossa János, Karácsonyi 
Zsolt és Papp Attila Zsolt írt verset meg
adott témára.

A Helikon is képviseltette magát a 
Magyar Napokon: A nagy Kilometrik 
szerzőinek délutánján felolvasott André 
Ferenc, Kulcsár Árpád, Sárkány Tímea 
és Ugrón Nóra, a házigazda Horváth 
Benji volt; Sándor Zoltánnal és Vincze 
Ferenccel Karácsonyi Zsolt beszélgetett; 
valamint közös estet tartott a Helikon 
és a miskolci Műút folyóirat, amelyet 
Zemlényi Attila, kábái lóránt, Antal 
Balázs és Teliinger András képviselt, 
beszélgetőtársuk Demeter Zsuzsa volt.

Rabság
VÍZSZINTES
1. Rey aforizmája; első rész. 10. 

A Nílus, angolul. 11. Levegő, an
golul. 12. Izom fele! 13. Napvégek! 
15. Fedett, nem látható. 17. Atomi 
tömegegység, röviden. 18. Ókori 
erdélyi nép. 20. Ovi. 21. Angol fér
finév. 22. Bagdad a fővárosa. 24. 
Éjfélig. 25. Disznóvágási folya
dék. 26. Gyomot irt. 28. Fukar, 
zsugori. 30. Líbia államnyelve. 
32. Frigy. 33. Gyakori férfinév. 
36. ... guba; finom ennivaló. 39. A 
mélyben, régiesen. 40. Zanzafej! 
42. Margarin márkája. 43. Dobó 
...; színésznő. 44. Gyalogos kato
na. 46. Illetve, röviden. 47. Arra a 
helyre. 48. Lehűtött (pezsgő). 50. 
Egyhangú módi! 51. Te és te. 52. 
Orosz vadászgép. 53. ... út, fel is 
út! 55. Rey aforizmája; második, 
befejező rész.

FÜGGŐLEGES 
1. Állandóan, örökké. 2. Azonos 

betűk. 3. On ...; az a hír járja. 4. 
Értékesít. 5. Számomra. 6. Erősen 
csípő (étel). 7. Az információ egy
sége. 8. Az erbium vegyjele. 9. Hír 
küldése. 12. ... Svevo; olasz író. 14. 
Vízgőz. 16. Porció. 17. Az USA leg
nagyobb tagállamából való. 19. 
Föld alatti várbörtön. 21. Község 
Gyöngyös közelében. 23. Norvég 
pénznem. 25. Bibliai ország. 27. 
Idegen előtag: tej-. 29 Antonov- 
gép jele 31. ... Derek; amerikai 
színésznő. 33. Észak-amerikai 
indián. 34. Szombathely részén 
lakik. 35. Orrunk érzékeli. 37. 
Összedőlő. 38. A Lipari-szigetek 
egyike. 41. Kipling farkasvezére. 
44. Bánsági folyó. 45. Föníciai 
betű. 48. Angol férfinév. 49. 
Kénatomra utaló idegen előtag. 
52. A mangán vegyjele. 54. Szeg 
két vége!

R. T.

A Helikon 16. számában 
közölt Ókori egyiptomi köz
mondás című rejtvény meg
fejtése: A szó olyan, mint a 
méh méze, és fullánkja van. 9948410 000065 36
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