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Lapszámunk 1., 5 -8 ., 17-18. oldalait a Csíki Székely Múzeumban 
megrendezett Márton Árpád-kiállítás anyagával illusztráltuk.

• Kukorelly Endrével beszélget 
Horváth Előd Benjámin

• Floarea Ţuţuianu versei
• Bene Zoltán: Boldog korok
• Zsidó Ferenc: Közösségi költészet -  

közösség nélkül?
• A NAGY KILOMETRIK

K IR Á L Y  L Á S Z L Ó

• •
Öreg vitéz dala

Zsörtölő a 70kedő Márkus Bélának

Nem tanultak ezek semmit, lám!
Tőled. Tőlünk.
De „nem hullt le még minden falevél”.*
Átadnám én nekik egy lenge mosolyért
feszületi bénaságom, mellyel néznem adatott
a vériszamos vágóhídon, anno,
hogy egycsapással letaglózzák
tarka irhás, óvodás, még-neve-sincs borjúbarátom.
És

a
homlokába

szakított
résen

behatolva
acélvesszővel összerontják agyvelejét.

Markomba jegesedik vénesvén nyarakon is 
a nyakra hurkolódó kenderkötél vége, 
s látok mindörökre kettő 
kihuny hatatlan sötét csillagot 
követni, bizalommal a létezésemet is...
Nem tovább, csak életem végéig.

S micsoda nézések tapadnak azóta is ránk!
Rám -  ki e hajdani álmatag ártatlanságot 
„a hazának neveltem -  úgymond -  a Pártnak,
munkásosztályunk él-élcsapatának”----
ki majd a dolgozók nevében: MEG E SZÍ.

Hazafelé (hazák felé) ballagunk örökkön, 
utak gyilkos porában, szikár nagyapákkal, 
kikkel szántva-vetve-aratva át lehetett 
hallgatni a kifosztott időket -  egyvégtében.
Verset kellett hát imádkozni!
Káromkodva ordítani hangtalan költeményt.
Nem volt, nem lesz, nincsen más kiút.

Ezek pedig hadd ne tanuljanak semmit!
Lyukas markuk -  szerencséjükre! az legyen!

Miközben mennyire szépek, reggel, este!
Előtte. Es utána.
A szavuk. A csendjük. A zaj.

És legközelebb már lovakról beszélünk...

2015. nov. 10-16.

*Zaharia Stancu

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyó iratu n k ra  a szerk esztő ség b en  is  e lő  leh et fize tn i 10 é s  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.



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

Beszélgetés Kukorelly Endrével

Radikálisan jobban fogod 
érezni magad
-A z  életrajzod szerint az érettségi és a 

sorkatonai szolgálat után különböző fi
zikai munkákat végeztél, mielőtt a Petőfi 
Irodalmi Múzeum kézirattárosa lettél, és 
felvettek az ELTE-re. Ezek milyen mun
kák voltak? Volt valami meghatározó él
ményed akkoriban, ami ehhez kötődik? 
Születtek érdekes történetek?

-  Volt az, hogy díszletmunkás voltam 
a Madách Színházban, és ilyen közel
ről bámultam a Piros Ildikó dekoltázsá
ba az Othello próbáin. Egyszer reflexből 
elkaptam egy felém dólő, fémből készült 
díszletet, csaknem lemetélte a hüvelyk
ujjam. Levált a hús. Begyógyult szépen, 
de én eljöttem, kerek egy hónapig bírtam 
ezt a melót. Miattam rendszeresítették a 
színházban a védőkesztyűt. A PIM kéz
irattárában fél évig bírtam, elvileg ide
ális hely, fűtöttek, gyönyörű, sárga fé
nyű banklámpa mellett olvasgattam téli 
délutánokon, de rémes volt a főnökség. 
Rettenetes. Kicsinyes, bosszúálló, félté
keny öregemberek. Kerek két év sorka
tonaság után leszereltem, nem vettek föl 
az egyetemre, állásom nem volt, nagyon 
szegények voltunk. Fekszel az ágyon, 
meg se bírsz mozdulni, totális dep
resszió. A kisujjadat sem tudod mozdí
tani. Nézegettem az újságok apróhirde
tés-rovatát, hátha találok valami állást. 
Volt az, hogy kocsikísérő, no, azt nem
igen tudtam, mi, jó lesz, gondoltam, erős 
vagyok, bírom a kiképzést, majd ide-oda 
utazgatok az országban, tök jó, végre va
lami! Bejön a szobámba az anyám, látja, 
hogy fekszem az ágyon, és nem csinálok 
semmit. Pedig nem az volt, hogy heló, 
nem csinálok semmit, hanem nem csi
náltam semmit, mert paralizált a hely
zet. Néz rám az én édes kis anyukám, 
nem szól, kimegy. Mélypont. A 76-os tro
li végállomásánál, a Keleti pályaudvar 
közelében volt az iroda, ahol lehetett je
lentkezni kocsikísérőnek. Remek, de jó, 
fölszaladtam a másodikra, bekopogtam 
az irodába. Emberek, irodaszag, sen
ki sem nézett rám, nem foglalkoztak ve
lem, én meg kis szerencsétlenkedés után

odaléptem egy középkorú asszonyhoz, 
aki hevesen keresgélt valamit az íróasz
talán, a papírjai között -  és vártam ud
variasan. Kisvártatva rám pillantott, és 
akkor elrebegtem neki, hogy csókolom, 
az állás miatt jöttem, tetszik tudni, ko
csikísérő. A nő nézett rám, hallgatott, 
félrefordult, és halkan azt mondta, fia
talember, az nem magának való. Kicsit 
még álldigáltam ott, aztán leballagtam 
a lépcsőn.

-  Műveidben sokat foglalkozol az életed 
(valós vagy fiktív) történeteivel. Elemzed 
őket, magad, őszintén írsz az írásról is, 
ami nagyon természetesen olvad bele a 
szövegtestbe. Kicsit olyan olvasni, mintha 
családias műhelymunkán vennénk részt. 
Mesélnél erről, az írás folyamatáról, an
nak tudatosságáról, a Kukorelly-féle ön
reflexióról?

-  Amikor a TündérVölgy megjelent, 
anyukám kezébe nyomtam egy példányt. 
Két nap múlva visszahozta, mondván, 
nem olvassa tovább, mert semmi sem 
stimmel benne. Még azt se tudod, mi
kor halt meg az apád, közölte lesújtón. 
Normális, „naiv” olvasóként referenciáli- 
san olvasol — mindenki így tesz, úgymond 
beleéled magad, izgulsz, drukkolsz, sírsz 
és ijedezel -  egy E/l-es szöveggel kap
csolatban meg végképp nem tudod ren
desen elkülöníteni az írót a beszélőtől. 
Elkülöníted, de a különbség mintegy ma
gától visszarendeződik, nyomban elna- 
ivosodsz. Az írás ehhez képest más me
chanizmus, ahogy alakul, azonnal és 
fokozódóan kezd önállósodni, külön éle
tet élni, ilyenkor legjobb, ha ráhagyod. 
Minél mélyebbről indul, annál mélyebb
re hatol abban, aki engedi, és nem iszo
nyodik a hatástól, a forszírozott elemek 
zömében nem szervesülnek, maguktól le
válnak. Az autentikus átüt. És alig vár
juk, hogy valami átüssön minket, akko
ra a hiány az őszinte gesztusokból. Szinte 
sosem tapasztalod, csupán elementáris 
természeti jelenségeknél tapasztalod -  és 
nagy művek olvastán.

-Rengeteg dologgal foglalkoztál eddi
gi pályafutásod során, és ez továbbra sem 
változik. Ennyi tennivaló közt hogyan állí
tasz fel fontossági sorrendet, mostanában 
mik a prioritások, kilátások, célok?

-  Van fontossági sorrend, de koránt
sem ennek mentén intézem a dolgaimat. 
Ez hiba. Sokszor előreveszek lényegte
len, viszont nyomasztó ügyeket, a fon
tosabbak kárára. A tervezett könyveim 
a legfontosabbak -  most épp a leadan
dó, Kedvenxxc munkacímű, összes iroda
lomról szóló írásaim gyűjteménye. Négy 
helyen is tanítok, állandóan ide-oda 
hívnak, iskolákba, vidékre, a médiába -  
és csinálom az általam indított projek
teket.

-  Van egy aktuális projekted, a Nyugodt 
Szív. Nyilvánvaló, hogy az ilyesmire szük
ség van ma Budapesten. Honnan jött az 
ötlet? Mennyire látod sikeresnek? Mik a ta
pasztalatok?

-  Még 2005-ben írtam az Élet és 
Irodalomba három nyílt levelet, javasol
tam egy akkori fiatal, dinamikus — és 
milliárdos -  politikusnak, hogy ő, egy 
hajléktalan meg én hozzunk létre egy 
alapítványt, amellyel indítható volna 
egyfajta szociális bérlakás-program. Ami 
nem civil ügy, eminensen a kormányzat 
és az önkormányzatok dolga, direkt erre 
tartjuk az államot -  de mindenki tapasz
talja, hogy az állam ilyenekben diszfunk- 
cionális. Nevezetesen a hajléktalanokat, 
a cigányokat és paradox módon a művé
szeket is, a társadalom azon halmaza
it, amelyek érdekük artikulálásában és 
képviseletében gyengék, egyszerűen el
engedi. Illetve ezek nem is kerülnek a 
döntéshozók horizontjába -  lásd mindeh
hez az Országházi divatok című könyvem. 
Szóval tíz évvel ezelőtt én is elengedtem 
a dolgot -  akit megszólítottam, azóta sem 
reagál, dacára, hogy két és fél éven ke
resztül azonos munkahelyen dolgoztunk. 
Idén aztán, január 11-én belekezdtem 
mégis, a szép téli zimankóban felhergel
tem magam azon, hogy emberek alsza
nak a metró kijáratánál, az aluljáróban, 
hazamentem, és anélkül, hogy belegon
doltam volna, mit zúdítok a nyakamba, 
csináltam egy Nyugodt Szín-oldalt meg 
egy csoportot a Facebookon. Azóta megy 
az ügy. A munkatársaim, mind nő kü
lönben, több száz embernek segítettek, 
sok százan támogatnak minket, több 
mint 10 millió jött be kis befizetésekből. 
Szerintem sikertörténet. Külföldről is se
gítenek, remélem, az erdélyiek is beszáll
nak. Naponta negyvenen keresnek meg, 
és persze kicsik vagyunk, de egyrészt az 
a célom, hogy pirulásra késztessem a dön
téshozókat, másrészt be akarom bizonyí
tani, hogy a magyarok szolidárisak egy
mással. Kezdtem amúgy egy „Cigányok 
és gádzsók rendbe hoznak egy cigányfa
lut” projektet is, akit érdekel, kukkant
son bele a Facebookon.

-  Mesélnél kicsit az Irószemináriumról, 
amit tartasz? Erre, gondolom, fiatalok

Kukorelly Endre
1951-ben született Budapesten. József Attila-díjas magyar író, költő, szerkesz

tő, kritikus. A Kalligram című folyóirat rovatvezetője és a kreatív írás tanára. 
A Rainer Maria Társaság (1982) és az Örley István Kör (1985) egyik alapítója. 
1999-2003 között a Szépírók Társaságának elnöke, illetve 2003-2006 között 
alelnöke. A RE.N. Club tagja, a József Attila Kör tiszteletbeli tagja. A 2010- 
es magyarországi országgyűlési választáson a Lehet Más a Politika Pest me
gyei területi listájáról szerzett mandátumot, amelyről 2012-ben mondott le. 
Számos jelentős szakmai elismerés, köztük a Magyar Köztársasági Érdemérem 
Lovagkeresztjének kitüntetettje. Legutóbbi kötetei: Mind, átjavított, újak, régiek 
(összegyűjtött versek, 2014, Libri Kiadó, Budapest); Országházi divatok (önélet
rajzi regény, 2014, Libri Kiadó, Budapest).
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járnak... Hogyan látod mostanában a fi
atalok írásait, van valamiféle (új) irány, 
amiről beszélni lehet?

-  Fiatalok, középkorúak, idősebbek. 
Eleve jóval ügyesebb az átlag, mint ré
gebben -  bár ez inkább akadály. Túl sok 
az irodalom az írásaikban. Azzal kez
dem, hogy megpróbálom ó'ket rábírni ar
ra, hogy vészfékezve forduljanak le arról, 
amit már elfoglalni véltek. Padlófék és 
rükverc. Baromi nehéz, ugye, fölépítettél 
már valamit, vannak verseid, adott eset
ben ezek meg is jelentek, és én azzal jö
vök, hogy állj, nem jó, semmi nem jó, mi
nél jobb, annál rosszabb, vissza az egész, 
lenullázni, tiszta lap! Nem könnyű elfo
gadni, nagy bizalom kell hozzá, nagyon 
kell bíznia bennem. De eló'fordul, olykor, 
mint egy zen mester, úgy tudtam oda
csapni, jó helyre jó ütemben, hogy az ille
tőnél leesett a tantusz. Ez nagy érzés. Új 
irányok amúgy nincsenek. Minden moz
gósítható, fölszabadult az eszköztár, ha 
rendesen, elsöprően, belülről beszélsz, az 
biztos hatás.

-  Mennyire befolyásolja (vagy nem befo
lyásolja) szerinted az adott kor azt, hogy 
mekkora az érdeklődés a fiatalok körében 
az irodalom iránt?

-  Antropológiailag vagyunk úgy kon
dicionálva, hogy művekre szükségünk 
van. Csinálni, benyelni. Drog és kala
uz, segít, kiránt, besüllyeszt, attól függ 
-  és minden műalkotás egy-egy aján
lat arra, hogy mit kezdj magaddal. 
Hogyan élj, mi ez az egész stb. Művi, 
szintetikus kábítószer, amire rászok
va nagyjából meg is oldódik az életed, 
ha folyvást használod, radikálisan job
ban fogod érezni magad. Aki nem kat
tan rá például az olvasásra, pórul jár, 
rosszul él, és kábé hülyén hal meg. 
Mindezt nem az „adott kor” befolyásol
ja, hanem a miliő: család, oktatás. A po
puláció néhány -  három-négy — száza
léka minden viszonyok közt rájön arra, 
hogy kell neki, hogy a kultúra nem hab 
a tortán, hanem mindennek az alapja, 
hogy kultiválás nélkül nem megy sem

mi, de ha megfelelő az oktatás szerke
zete és színvonala, ha motivált az okta
tó, ha az erőforrásokat ide irányítjuk, 
mindez mindenki számára prezentál
ható. Egész nép! Ezzel nagyjából meg 
is van oldva minden. „Én egész népe
met fogom nem középiskolás fokon ta
nítani”, ez tökéletes, szó szerint veendő 
kultúrpolitikusi mondat, semmi túlzás, 
ne olvasd metaforának! Oktatás, okta
tás. Ha kortárs irodalmat kapnánk az 
iskolában irodalomtörténet, poros, ko
mor, pufogó és alig érthető, megfejten
dő régiségek helyett, élvezetet elemzés 
helyett, mindenki rácuppanna az olva
sásra. A hülyegyerekek is. A világ leg
butább kisfiúja is. Mint a cigire, a piára 
vagy a legidiótább komputerjátékokra.

-  Volt értelme közéleti szerepvállalá
sodnak? Miért érezted úgy, hogy elég volt? 
Manapság van értelme szerinted annak, 
hogy egy maréknyi lelkes fiatal bele akar
jon szólni a politikába? Van remény a dis
kurzusra?

-  Van. Erkölcsi kötelesség. Olvass 
görög auktorokat, akkoriban a sza
bad férfi a privátból, az oikoszából ki
jött az agorára ágálni. Aki nem tette, 
az nem volt szabad ember. Azt nem volt 
szabad! A lehet más a politika az utol
só húszezer év legjobb, legkorrektebb 
politikai javaslata — függetlenül attól, 
hogy most, tegnap vagy holnap össze
jön-e, kell-e a magyaroknak. Egész tör
ténelmünk a bináris oppozíció jegyé
ben zajlott, és ez a pogány-keresztény, 
kuruc-labanc, keleties-nyugatias, népi
urbánus kétosztatúság, kettéosztottság 
azzal jár, hogy a felek semmit nem ak
ceptálnak a másikból, megsemmisíten
dő ellenségnek nézik, igyekeznek leda
rálni a másik oldalt. Ha valaminek van 
értelme, akkor annak van, ha igyek
szünk ebből kijönni. És a dolgot magát 
nézni, ahogy ezt már Bocskai István 
ajánlotta.

-  Te elég jól szót értesz a fiatalokkal. 
Látsz bármiféle lehetséges irányt arra néz
ve, hogy hogyan lehetne átlépni a fiata
labb és idősebb generációk közti kommu
nikációs szakadékot?

-  Normálisan kell beszélni. Normális 
beszéddel szót értesz. Amikor sikerül, ér
zem, hogy a fiúk fölhagynak a gyanak
vással, belátják és elfogadják, hogy én 
vagyok az alfa, a csajok meg kissé belém 
esnek.

-  Bele kell szólnia a kultúrának a törté
nelembe?

-  Kell vagy nem, beleszól. Beszól. A 
kultúra maga a történet, a történés, az 
írás(beliség) pedig a történelem. Az em
ber reflektál arra, ami volt és van. És 
lesz.

-A z  irodalom segíthet a másik ember 
megértésében?

-  Elsősorban önmagam megismeré
sének királyi útja. Magamon keresztül

érthetek meg bármit, minél inkább fo
galmam van magamról, annál nagyobb 
az esélyem másokhoz. Karinthy írta 
Kosztolányi kapcsán, hogy a mű tükör, 
amiben magamat nézem -  de csak ak
kor, ha tudom, hogy ott álltok a hátam 
mögött, és együtt nézünk tükörbe. Kell 
a publikum — elismerés, akceptálás, dí
jazás —, de aki ezért csinálja, az félre
érti.

-A z  emlékezet kiegészíti az írást? Vagy 
fordítva?

-  Az irodalom — irodalom, esztétikai 
szempontok adekvátak vele kapcsolat
ban. De, mint minden más, minden más
ra is használható. Emlékezet, apropó, 
példa. Amit leírok, az mindenképp emlé
keztető.

-  Léteznek megcáfolhatatlan, végső dol
gok, kategorikus tételek?

-  Nem tudom. Külön, függetlenül tő
lem? A Marson is? Ufók? Vagy Istennél?

-  Kíváncsi volnék arra az Istenre, aki 
felbukkan a verseidben. Van köze a léte
zéshez?

-  Én is kíváncsi lennék rá.

-Lehet a foci adott esetben a „létezés” 
„tükre”? Illetve mi lehet még?

-  Inkább valamifajta létezésmodell -  
a férfi(as) létezést modellálja. Szublimált 
háború, játék, de nem játszadozás -  a 
legkomolyabb, vér nélkül is véresen ko
moly - ,  kisfiúk szocializálódási tere
pe, ahol jó esetben felnőttek beavatkozá
sa nélkül, maguktól jönnek rá, magukat 
és a többit, egymást kifigyelve, hogy mi 
van. Mi a működés. Mire jók a szabá
lyok. Miért nagyon jó betartani a szabá
lyokat. Kooperáció és kompetíció egyen
súlyát: együttműködni, de kiválni. Hogy 
az ügyeket a férfiak egymás közt rende
zik le, nők részvéte, sőt részvétele nélkül. 
Tekintély, hierarchia, szolidaritás, fair 
play. Kibírni a vereséget. Ami még súlyo
sabb -  a győzelmet. Hogy nem elég a ké
pesség, munka kell, és hogy ne ülj a ba
bérjaidon, mert az azonnnal kiszárad. 
Szúrni fog, fölfázol, ráfázol. Sorolhatnám 
még.

-  Legújabb, Librinél megjelent, gyűj
teményes köteted a Vojtina-redivivusszaZ 
nyit. Akkor ez lenne az ars poeticád? Azért 
kérdem, mert ez egy szép eredetmítosz 
is lehetne: le lett írva „1 szó”, és azt „ele
ve” átírták, kihajították, átjavították stb., 
mindenféle nézőpontból, amíg szúrt, belül
ről kifelé, a szívben...

-  Valami olyasmi. Leírsz, átírod, tet
szik, elpirulsz, kijavítod, villogsz ve
le, csajozol vele, szégyelled, sajnálod, el
telsz, kiürít. Mindenképp élveztem, hogy 
a legnagyobbat, Arany Jánost utánozom. 
Majmolom, ha tetszik.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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FLOAREA ŢUŢUIANU

H ófehérke
(Albă ca zăpada)

Ah, virágzó almafaágon 
emlékül hagyott vörös hajam 
temérdek virágot ráztak 
a méhkirálynó'k -  reám -  
mígnem fehérré váltam

Újabban fehér vagyok -  tehát -  tiszta

Járni tanult a rémület 
hirtelen növekedése azzal 
fenyegetett: túlnő vállamon

Képes lenne még valaki (egy költő) 
vagy valami (egy költemény) 
egyetlen lehelettel fehérré tenni?

Csontig vájom
körmeim a vers húsába de
egyetlen szó sem bukkan elő

Végtelen vasárn ap
(Duminica fără sfârşit)

Az ablak és a fal között ülve 
a fényben
e végtelen vasárnapon 
kiadok magamból mindent 
ami jó  ami rossz

Ma megtaposom magam 
élnivalómat -  leéltem 
vesztenivalómat -  elvesztettem

Ma nyalogatom a sebeim -  rímeim 
Egész nap egy verssort támasztok alá 
tekintetemmel
mígnem mindketten fáradtan 
összeomlunk

E végtelen vasárnapon 
a fényben

a falnál ülve

A m űhely
(Atelierul)

Órákon át napokon keresztül állok 
a festőállvány előtt

Mígnem az arc -  lemezkékként

a vászonhoz tapad -  pikkelyekként

míg a vászon felveszi a törlőrongy alakját 
vérgyöngyök

íme az arc -  de a hasonlóság?

Tükör
(Oglinda)

Ez a tükör már nem ismer fel 
nevet de nem az én nevetésemmel

Ahányszor csak a szomjas gége feltétlenül 
szükségesnek érzi egy kötél jelenlétét 
újabb napsütés érkezik hogy véget 
vessen a véletlennek 
(mely mindig elodázódik egy 
ázottkutya-szagú napra)
Olyan napokon mikor apró cseppekben esik 
mivel szomorúbb vagyok 
drágábban árulom magam.
Nyájasan s elmélkedőn mint a nád 
írtam (jól vagy rosszul) egy 
korhatárt meghaladt verset

Ez a tükör nem az én nevetésemmel 
nevet

*
Á tkelés a  valóságon
(Traversarea realităţii)

Hétfő van, a sarki bódétól
hónom alatt kiflivel s egy új költővel távozva
elkezdem dublini Odüsszeiám

Ma nyomokat hagyok az aszfalton

E napon végigsétáltatom 
arcom a város kirakatain 
(rám néz összerezzen)
E napon én és jómagam
Együtt ebédelünk (egy talponállóban)

Egy verssort vonszolok
(a metróban született) 

Hígító-aurájú angyalok imádkoztak értünk 
Amilyen gondos vagyok 
Ajkaim között viszem át az úton 
Egy autó fékez a valóság 
Álmodozó lábaim mellett

„Hé, te vasárnapi költőnő 
hátulgombolós illúzióban 
magas sarkon járni olyan mint a vízen”

A h a ln ő
(Femeia peşte)

Nálad minden fordított:
vékony bokák tartják a nagyon nagy
kebleket
A külső szexepil 
betonfrigidségbe csomagolva 
Van humorom 
Van egy csomó férfim 
akiket távol tartok 
Legtöbbjük szoros 
kapcsolatot lát
a nyakam és a telefon zsinórja között 
Mert kedvelem a nőket

Floarea Ţuţuianu (1953) román költőnő. Az irodalmi életben 1996-ban debütált 
Femeia peşte (Halnő) című verseskötetével, amelyet eddig öt másik kötet követett. 
Költeményei fordításait angol, francia, olasz, német, lengyel és cseh folyóiratok 
közölték. 2007-ben elnyerte a kolozsvári Lucian Blaga Nemzetközi Fesztivál költészeti 
díját. Emellett képzőművész, alkotásai 1980 óta szerepelnek jelentős kiállításokon.

őket is rászoktattam 
(nekik Gauguin tetszik)
Fejük elfacsarodva marad
Testet cserélünk
Minden normális nő számára
jól végződne
(nem egy halfarokban)

Pikkelyeim sokáig tapadnak 
az agyhoz

K.O.

Ahányszor földre kerülök 
(hogy hallgassam a fű növekedését) 
egy letakart arcú angyal 
számolja (tízig)
gyerekkorom epreit, az úttörőnyakkendőm, 
a pubertást, a plátói szerelmet,
Cléves hercegnő, közeledik fél kilenc 
Esteledik, kilenc elmúlt...
Valaki súgja az offból 
„Kelj fel és járj!”
Próbálok megkapaszkodni 
Az „egyelőre” szóban lévő időben 
De szemem besüllyed a szemüregbe 
(egyre kevesebb fény hatol be)
Bőröm jelzi hogy összegyűrődne
Az égből kicsinek s magányosnak látom
magam
(keresztútnál, üvöltő szelekben)1 
Vállamra vékony rétegben fehér por ül 
Három lábon állok
Ajkamon a megfulladt szfinx mosolyával:

„Mert gyilkolni még van Erőm -  
De így meghalni -  nem”2 -  Emily

Delii, 1992. június

B a lta  A lb ă 3

Egy (fehér) vértócsában lakom 
Reggelente egy kutyafalka 
(szemükben jóság csillan) 
kísér a metróállomásig 
Integetnek

A sokszínű kukákból 
boni-bon patkány 
keresztezi utam gondolatban

A pultokon fedetlen mellek fürkészhetők 
(borzonganak kissé a szélben)
Egy férfi távolodik el tőlem
míg magamhoz közelítem gondolatban

Topog körülöttem 
a nevetséges fülsüketítőjövő

Nincs semmim mit neki adhatnék

KIRÁLY FARKAS fordításai
1 (la o răscruce de drumuri sau de vânturi) -  
Emily Brönte Wuthering Heights (Üvöltő szelek) 
regényének román címe La răscruce de vânturi
2 For I have but the power to kill, / Without -  the 
power to die -  (Emily Dickinson: 754. G. István 
László fordítása)
3 Balta Albă városrész Bukarestben, nevének 
jelentése: fehér tócsa
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BENE ZOLTÁN

Boldog korok
(Részlet egy
készülő regényből)

így költözött hozzám Myra, akarom 
mondani Májer Melinda. A tervezett né
hány napból azonban néhány hónap ke
rekedett. A botrányt elkerülte a Májer 
família, noha a lány leleplezó'dését köve
tő' első hetekben egy-két kellemetlensé
ge a történet minden szereplőjének -  így 
nekem is -  adódott. Myra jól mérte föl a 
helyzetét, az apját valóban csak az érde
kelte, hogy semmiféle dehonesztáló infor
máció ne derüljön ki a családjáról. Mivel 
Myra az arcát kitakarva hirdette magát 
a neten, s egy magasabb kategóriát kép
viselő atyai eredetű anyagi támogatás fe
jében haladéktalanul lemondott öröm
lány-karrierjének folytatásáról, az ügy 
szépen, csöndben, mintegy magától meg
oldódott. Nekem mindösszesen egyszer 
kellett találkoznom az exminiszterrel, 
aki természetesen nem tett le arról, hogy 
egyszer újra kormánytag legyen. Egy ká
véház különszobájában ültünk asztalhoz, 
s annak ellenére, hogy nem rejtette véka 
alá azon vágyát, miszerint nagy örömmel 
vágná le a farkamat és ragasztaná pilla
natragasztóval az orrom hegyére, tulaj
donképpen kedélyesen elbeszélgettünk. 
Májer Béla nagydarab, nálam néhány 
esztendővel fiatalabb, kellemes modorú 
ember, akinek egy szavát sem lehet ko
molyan venni, hiszen egyfolytában, zsi- 
gerből hazudik. Ez vélhetően a politikusi 
életformával együtt jár. Fél órát beszél
gettünk a lehető legkülönbözőbb dolgok
ról. A neves embert leginkább a színház 
és a jazz érdekelte, a könyvek és a sport- 
tevékenységek ellenben untatták. Nem 
sok közös témánk akadt. Rövid, heves 
kézfogással váltunk el.

A következő időszakot a nyugalom és 
kiegyensúlyozottság koraként éltem meg. 
Myra nem tagadta meg tőlem szexuális 
szolgáltatásait, amelyekért még fizetnem 
sem kellett. Határozottan élvezetes hóna
pokat töltöttünk együtt. Természetesen 
egy fiatalabb hímnemű egyed vetett vé
get az idillnek, egy Myra-korabeli ifjonc, 
aki iránt lakótársam szívében leküzd
hetetlen vonzalom ébredt. Utoljára még 
egy maratonit szeretkeztünk, aztán ösz- 
szecsomagolt, megsimogatta borostás 
ábrázatom, és szelíden mosolyogva ha
zaköltözött, hogy néhány hét múlva a sze
relméhez hurcolkodjon és örökre megvál
jon az apai háztól. Minderről e-mailben 
számolt be nekem. Nem vagyok híve an
nak, sőt, egyenesen ökörségnek tartom, 
hogy egy megromlott kapcsolat után a 
kapcsolatból kilépő felek továbbra is fesz
telenül csevegjenek egymással és úgy te
gyenek, mintha barátok lennének (mi
közben az esetek igen nagy hányadában 
sosem voltak azok), de mivel Myra és én 
sosem alkottunk egy párt, nem láttam 
indokoltnak, hogy megszakítsunk min

denfajta kontaktust. Az igazat megvall
va, jóllehet sosem volt olyan kitűnő és 
minden tekintetben kielégítő a szexuá
lis életem, mint abban az időben, amikor 
Myra nálam húzta meg magát, azért nem 
váltam búskomorrá a visszatérő magány 
miatt. Régi jó ismerősök voltunk, sosem 
kellett még csalódnom benne, bár olykor 
rátelepedett a szívemre és súlyossá vál
toztatta a dobogását. Viszont legalább 
tudtam, hogy még élek. Meg aztán néha 
már terhemre volt Myra. Na, nem az ero
tikus vonatkozásai, hanem szellemének 
folyamatos élénksége. Állandóan beszél
getéseket provokált, s többnyire addig 
gerjesztette a témát, míg rögtönzött, ám 
módfelett hosszú előadásokban nem ref
lektáltam fölvetéseire.

-  Nekem nem volt boldog a gyermekko
rom -  mondogatta előszeretettel, miután 
rájött, hogy ezzel milyen szóáradatot pro
vokál ki belőlem.

-  Boldog gyermekkor -  válaszoltam vö
röslő képpel. -  Uton-útfélen, magánbe
szélgetésekben, médiában, mindenütt és 
mindenkor belebotlunk ebbe a jelzős szer
kezetbe. Fontoskodva azt is mondhat
nánk, hogy a közbeszéd gyakorta forog 
eme két szó vagy éppen a fogalom ellen
pólusa körül. Utóbbi esetben boldogtalan 
gyerekkorról, nélkülöző gyerekekről hal
lunk. Ha óriásplakáttal szólítanak meg 
bennünket, hogy el-/le-/beérjenek egé
szen ama bizonyos, emberségnek neve
zett valaminkig, netán mi-a-csodánkig, 
hát akkor tágra nyitott, esendő tekintet, 
maszatos arc nyomakszik a látóterünkbe, 
lehetőleg dickensi konnotációkkal. A jólé
ti társadalomban, és akárhogyan hőbör- 
günk ellene, mi abban élünk; aki nem hi
szi, járjon utána, mondjuk, Ugandában; 
szóval a jóléti társadalomban a boldog
talanság és nélkülözés kéz a kézben jár
nak. Talán egyéb helyeken is, de ez most

Illusztráció Ady Endre Levél a  végekről 
c. verséhez, 2007

ne legyen lényeges. Boldogság és bizton
ság, boldogság és elégedettség összemosó
dó fogalmak meglehetősen régtől fogva. 
Ezért nehéz a helyzet a boldog gyerekkor
ral: hogy is, mit is, miért is...?

Myra nagy figyelemmel hallgatott, lo
vait bele a szónoklásba, s én teljesen alá
vetettem magam szándékainak.

-  Ottlik Géza Próza című kötetében ol
vashatunk valami olyat, hogy ami a bol
dog gyerekeket illeti, az a tapasztalata, 
hogy azok gyakran nem akarnak felnőni, 
még harmincéves korukban sem. Ismerős 
ez neked is, Myra? Ismerős az a fiatal, 
netán középkorú férfi, aki az anyjával 
él? Ismerős az a fiatal, esetleg középkorú 
férfiú vagy nő, aki örök gyerekként, ön
maga árvájaként téblábol a legfeljebb, ha 
felszínesen értett környezetben? Ismerős 
az új isten, a szórakozás? Vagy inkább 
használjam a szórakozás helyett a party 
szót? Legyen! Bizonnyal ismerős a jelen
ség, hogy amikor valaki azt a szót ki
mondja: partifészek, távolról sem a víz 
mellé rakott madárotthonra gondol, ha
nem egy emblematikus angol jövevény
szót használ többes számban. Nagyon is 
helyénvaló hát most és itt a party kife
jezést használnunk, végtére is éppen ez, 
vagyis a tömeges, személytelen és felszí
nes szórakozás a jelszó, ez az új bálvány. 
A közbeszédben oly sokat emlegetett bol
dog gyermekkort is ehhez hasonlóan, az
az a felhőtlenség, a könnyedség, fogal
mainak árnyékában kell értelmeznünk, 
nemde? Nehézségektől mentesen. A köny- 
nyedség, a könnyűség egyben az elmélye
dés, az elmélyülés kerülését is jelenti, hi
szen az csak fölösleges macera. A mély 
érzelmek ezért nem lehetnek mélyebbek 
az óriásplakátok közhelysokkjainál.

Myra buzgón bólogatott.
-  Ottlik azt is írja, hogy semmi áron 

nem adná oda a gyerekkorát egy bol
dog gyerekkorért; nem szeretné, ha csu- 
pa-csupa boldog gyerek nőne föl ezentúl, 
olyanok, akik meg sem érthetnék embe
ri létünknek a szomorúságtól gyakran 
elválaszthatatlan szépségét. Én meg azt 
mondom, hogy azért nem, mert ehhez a 
megértéshez elmélyülés, magányos el
mélkedés, egyáltalán: gondolkodás szük
séges. Az pedig fölösleges macera. Nem 
igaz?

-  Dehogynem! -  erősített meg Myra, s 
nekem be nem állt a szám:

-  Beszarok! Boldog gyermekkor! Nem 
egy oktatást segítő alapítvány és egyesü
let visel ilyen vagy ehhez hasonló nevet. 
Többnyire azzal a céllal jöttek létre, hogy 
az imént leírt jelzett értelemben boldogít
sák a gyerekeket, felhőtlen, gondolatta- 
lan növényeket neveljenek. S közben még 
azt az egyszeri igazságot sem ismerik föl, 
ami egy időben afféle aforizmaként ke
ringett a világhálón, miszerint ne nehe
zítsd meg a gyereked életét azzal, hogy 
mindenben megkönnyíted azt. Hasonló a 
helyzet az oktatásban is. Már nem csak 
az alternatív pedagógiák, de a legtöbb 
nevelési módszer alapvető elvárása, hogy 
nem szabad semmiféle kényszerítő esz
közt használni a gyerek nevelése során. 
Most tekintsünk el attól az önellentmon-

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

dástól, ami ezen alapelv és a tankötele
zettség között feszül, s elmélkedjünk el 
azon, miféle nevelés az, amelyben semmi
lyen kényszer nem játszik szerepet. Nos?

-  Miféle? — Myra szeme úgy csillogott, 
akár a Vénusz a mélyfekete égboltozaton.

-  Platón híres barlanghasonlatában -  
okoskodtam -  a barlangba láncolt embe
rek számára az odú, amelyben élnek, ma
ga a világ, a barlangban égő tűz révén a 
falakra vetült árnyak pedig a valóság ké
pei. Platón a barlangból a szabadba ve
zető utat a szabadulás htjaként írja le, 
ugyanakkor azt sem rejti véka alá, hogy 
mindazok, akik kijutnak a fényre, először 
visszavágynak a barlang megszokott ho
mályába, mert a fény bántja a szemüket. 
Ám amint megszokják a fényt, már nem 
mennének vissza a sötétbe. Ha mármost 
nem az ideákra és az árnyképekre össz
pontosítunk, mikor fölfejtjük a hason
latot, hanem arra, hogy a barlangból a 
fényre hozni az embereket bátran értel
mezhető nevelésként, akkor rögvest be
láthatjuk, hogy mit gondolt a régi görög 
bölcs a kényszerről. Valahol azt olvastam 
erről, hogy Platón és Arisztotelész ponto
san tudta, és ki is mondta, hogy a nevelés 
nem képzelhető el a kényszerítés mozza
nata nélkül. Miként tudták azt is, olyan 
kényszerről van itt szó, melyet egy sike
res nevelési folyamat végén a nevelt is jo
gosnak fog majd elismerni, és épp ez az 
elismerés a nevelés sikerének a bizony
sága. És nem volt igazuk? Dehogynem! 
Persze, kényszer alatt ne feltétlenül testi 
fenyítést érts! Még akkor se, ha az ókor
ban részben azt értették alatta, az egyip
tomiak például úgy tartották, a fiatalnak 
a füle a hátán van, akkor hall ő, mi
kor verik; de feltétlenül értsd alatta azt, 
hogy a neveléshez, a személyiség kiala
kulásához, az ismeretek megszerzéséhez 
olyan elemek és mozzanatok is elenged
hetetlenül és megkerülhetetlenül hozzá
tartoznak, amelyek nem a felhőtlenség, 
nem a könnyedség és nem a konfliktu
sok, a problémák elkerülésének útját, 
nem a struccpolitika kényelmét jelen
tik. El lehet kerülni a nevelési folyamat
ban a kényszereket, lehet úgy irányíta
ni a folyamatot, hogy mindig mindenben 
a nevelthez alkalmazkodunk, csak ak
kor gyalázatos eredményre jutunk: olyan 
életfelfogást alakítunk ki a ránk bízott 
gyerekekben, amely felfogásban a gondol
kodás, az elmélyülés fölösleges macera, 
mert minden, ami kényelmetlen, az egy
ben a boldogság akadályozó tényezője. És 
ezzel a módszerrel a frusztrációt sem ke
rüljük el, sokkal inkább megnöveljük, hi
szen ha valaki úgy nő föl, hogy mindig 
mindenben igaza van és mindig minden
ben kiváló, soha kritikát nem kap, az az 
első alkalommal, amikor a való életben 
alulmarad, amikor majd bármely téren 
jobbnak bizonyulnak nála, amikor vala
mi nem úgy alakul, ahogyan ő kívánja, 
azon nyomban frusztrálódik. De nem ki
csit!

-  Imádlak hallgatni, Hunor! -  fúrta 
a fejét a vállgödrömbe Myra. — Bár fura 
módon mintha kissé konzervatív lennél, 
nem?

Be kellett ismernem, hogy számos te
kintetben teljes joggal nevezhet bárki 
konzervatívnak. Mi több, egyenesen ma
radi vagyok.

-  Mégis örömlányoknak fizetsz a dugá
sért -jegyezte meg, és megharapta a fül
cimpámat.

— A kettő nem zárja ki egymást, kis 
naivám -  dünnyögtem. -  A prostitúció 
örök. Élt, él és élni fog.

-  Boldoggá teszi a felnőttkort, ugye? -  
mosolygott Myra huncutul.

— Akár. Boldog felnőttkor, boldog gyer
mekkor... Meg a...! — dohogtam lassacs
kán lehiggadva, miközben a lány már a 
sliccemen babrált. És ez volt az egyetlen 
kiút, nem vitás.

Miután Myra elköltözött, nem hiányoz
tak az évődések, sem az ehhez hasonló 
hosszú monológok, amint figyelmes te
kintete sem, pedig talán sosem akadt em
beri lény, aki így figyelt volna rám. Igaz, 
ebben a figyelemben alkalmasint bujkált 
kevéske irónia, amitől mindig különös, 
kissé kellemetlen érzés támadt a bárzsin- 
gom környékén. Mindent összevetve, tud
ja a fene, hányadán is álltam én Myrával, 
s ő hányadán állt velem. Kellemes, mind
két fél számára előnyös kapcsolat alakult 
ki közöttünk. De egyikünk sem rokkant 
bele, amikor tovább kellett lépni.

*

Ha felnégyelnének, sem tudnám ma
gyarázatát adni, miért a Myra-epizóddal 
kezdtem ezeket a följegyzéseket. A freu
disták bizonyosan számos következtetést 
vonnának le ebből a tényből, s ezek kö
zül egy sem lenne hízelgő rám nézve, ám 
a freudizmus napjainkban végre hanyat
lásnak indult, szóval bízhatunk abban, 
hogy előbb-utóbb megérdemelt helyére 
kerül, a feledés homályába. Ettől függet
lenül nem tudom, miért Myra tolakodott 
a laptopomon létrehozott dokumentum 
első oldalára. Holott akár Sárika néni
vel is kezdhettem volna. Már csak azért 
is, mert Sárika néni a szomszédomban 
lakik, sokkal régebben ismerem, mint 
Myrát és nap mint nap egymásba bot
lunk.

Kedves, idős, kíváncsi és barátkozó 
természetű hölgy Sárika néni, nemrégi
ben a névnapomra sütött nekem buktát. 
Lekvárosat. Jó sok lekvárral. A minap pe
dig egy tányér barátfülével lepett meg (jó 
sok lekvárral), s pirult arccal újságolta, 
szerepelni fog a tévében. Örvendeztem, 
álltomban falni kezdtem a derelyét, hó
napok óta táplált titkos vágyaim egyik 
tárgyát. Sárika néni közben rafináltan a 
szavamat vette, hogy este nézni fogom a 
tévét, méghozzá a legnépszerűbb keres
kedelmi csatornát. Tudniillik abban lá
tom majd őt, miközben lelkesen szurkol 
az ő szép és attól fogva egyben híres uno
kájának. Kérdeztem, miféle sportot űz a 
gyerek? Úgy tudtam, semmilyet. Erősen 
féltem, hogy attól híres, hogy benn lakik 
egy házban, mások meg nézik, ahogy la
kik. De nem. Viszont igazam lett: nem 
sportol különösebben semmit (néha bi
ciklivel megy a főiskolára), ezzel szemben 
benevezett egy új vetélkedőbe. Örültem, 
s ennyivel egyelőre Sárika néni is meg-
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elégedett. Közben elfogyott a barátfüle, 
visszaadtam a tányért, mentünk útjaink
ra.

Este leültem a tévével szemközt. 
Amiképpen Myra is észrevette, régimódi 
vagyok (jóllehet ezt olykor ügyesen leple
zem), betartom az ígéreteimet. Egy amo
lyan trendi ifjú kötött mellényben, kezé
ben mappával, szájában legalább négy 
tucat foggal éppen transzba esett, mi
kor bekapcsoltam a készüléket. Pár perc 
kellett, hogy rájöjjek: ő a műsorvezető. 
(Majd’ moderátort írtam, de arról még 
valaki a modor-ra asszociálna, miáltal 
csúnyán zsákutcába jutna, ki se bírna 
egykönnyen kecmeregni belőle.) Körben 
a vidámságtól eltorzult arcú emberek ül
tek, önfeledten hadonásztak és hejehujáz- 
va, sikkantgatva ujjongtak. Ók lesznek a 
közönség, állapítottam meg. Mikor a le
osztott szerepek világossá váltak, újabb 
öröm ért: megpillantottam Sárika nénit. 
Családja körében ült a képernyő közepé
től kicsit jobbra, diszkréten kiabált.

És ekkor megérkezett az unoka. Enyhe 
lejtésű lépcsőn szaladt bele a kamerá
ba (szerencsére idejében sikerült megáll
nia). A mellényes úgy fogadta, mint rég 
nem látott kenyeres pajtását, a fogaitól 
kissé nehezen artikulálva elmés kérdése
ket intézett hozzá, az unoka értelmesen 
válaszolt. (Kamaszkoromban a rendőrök
kel folytattunk hasonló dialógusokat: kik 
vagyunk, mit csinálunk, mi a nevünk?! A 
különbség csak annyi, hogy a mellényes 
nem kérte el Sárika néni unokájának a 
flepnijét és nem verte volna szájon, ha 
szemtelenkedik.)

Hamarosan kiderült végre, hogy uno
ka azért ment oda, ahová, mert felada
tokat kell megoldania. Szerencsére há
romszor ronthat. Azaz három élete van, 
akár egy számítógépes játékban, mond
ta a mellényes. Viszont néggyel kevesebb, 
mint egy macskának, gondoltam én.
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Az első feladathoz nem kellett ész. 
Ügyesség is csupán mérsékelten. Az óvo
dában az ilyen nehézségű feladványokat 
cikinek tartottuk. Óvodás korában még 
a műsor közönsége is annak tartotta, 
utóbb viszont megkedvelte az effélét, gon
dolom. Mert láttam, hogy már élvezi. És 
unoka sikerrel járt! Nyert egy jelenték
telen összeget. Mindenki örült. Nagyon. 
Mintha megnyertük volna a focivébét. A 
második feladathoz megint nem kellett 
ész. Ügyesség sem. Próbáltam megfejte
ni, miféle képességeket álmodtak a leen
dőjátékosoknak a játék kiötlői, miközben 
ötöltek. Nem sikerült. (Ha ez is egy fel
adat volt, elveszett egy életem.)

A harmadik feladathoz sem volt szük
ség sem észre, sem erőre, sem ügyesség
re. Talán egy valamire igen: az üvöltő, 
vonyító, visító, tomboló közönség elviselé
séhez bizonnyal kell valamiféle adottság. 
A kötélidegzet ehhez édeskevés. Valami 
növényi apátia lehet a megoldás. Esetleg 
a papucsállatka beletörődő, elfogadó tü
relme. A negyedik próbát unoka nem tud
ta teljesíteni. Időközben elveszítette két 
életét valahol, s a harmadik, fájdalom, 
a gyászos véget jelentette. Holott addig
ra már nyert egy akkora bruttó összeget, 
amekkorát a parádés műsort adó csa
torna egy ezredmásodpercnyi reklámért 
szokott felszámolni nettóban. Unoka sírt, 
a mellényes lehajtotta a fejét -  mindebből 
én arra következtettem, hogy ez a komoly 
nyeremény, sajnos, az utolsó buznyákig 
odalett. Könnyen jött, könnyen ment. 
Sárika néni családja lezúdult a nézőtér
ről, akár valami lavina. Körberajzották 
unokát, vigasztalták őt és egymást, pil
logtak a kamerába, elvégre mostantól 
egy kicsit híresek. Egyik-másik nem is 
kicsit talán. Sárika nénit nem láttam. 
Vagy csak nem akartam észrevenni. Az 
emberi psziché távolról sem objektív...

Még emlékszem, hogy unoka (bizto
san boldog gyermekkora volt) a családjá
ba gabalyodva eltűnt a szemem elől, s az 
enyhe lejtésű grádicson ötvenes, pocakos 
hentesmester jelent meg. A mellényes, 
ahogy megpillantotta ezt a bátor férfiút, 
menten megvigasztalódott, s négytucat
nyi hófehér fogát kivillantva látványosan 
örömködött. Nyilván régről ismerhette a 
hentest, mert kapásból le is tegezte. És, 
gondolom, kezdődött minden elölről.

Kikapcsoltam a tévét. Ez volt azon az 
estén az egyetlen értelmes cselekedetem. 
Kis esti tévézésemet leöblítettem egy kis
üstivel. Nem használt. Először arra gon
doltam, az emberi jogok bizottságához 
fordulok. Utána nem gondoltam semmi
re. Végül elhatároztam, sütök egy tálca 
süteményt és átviszem Sárika néninek. 
Megérdemli. Mégsem tettem. Úgy érez
tem, én nem érdemiem meg.

Lényeg a lényeg, kezdhettem volna 
Sárika nénivel is ezt a dokumentumot, 
amit a laptopomon nyitottam a Microsoft 
gigacég MS Office nevű programjának 
immáron évek óta elavult, 2000-es ver
ziójával. Mégsem a tisztességben meg
őszült szomszédasszonyommal, hanem 
Myrával indítottam. Most már hagyom 
így, hátha jelent ez valamit, s valamelyik 
olvasó, ha ennek a szövegnek lesz olyanja 
valaha is, megfejti a rejtélyt.

BODA EDIT

Gyermek és szívakna

Lobog, ég, porig , le

Mélységes, mély üreg ez.
Háziasított kígyóim 
a földet kifúrják.
Süppedés:
térdig, nyakig a földben.
Kit hibáztathatnék ezért?

Egészen tiszta most a szívem, 
kígyóim üvegaknában gyülekeznek, 
megdöbbenten csoportosulnak, 
sötétről, fényről semmit sem tudnak, 
mindannyian 
vakok,
s istenről, ördögről semmit sehol soha.
Kitekeredik,
kifordul,
kimerül
ez a gyermekkori visszatérő álom,
feltekeredik,
felfordul,
felmerül
valahonnan ez a gyermekkor előtti

ismétlődő álom.
Körbefon, szorít erősen

egy ismeretlen ölelés.

Mi történik hát?

A pusztulás is csak káprázat.
A halál reménységgel kipatkószögezett 
csintalan égbe nevet.

BORSODI L. LÁSZLÓ 

Összeér, u tolsó

HELIKON

Illusztráció Farkas Árpád Esti lázak 
c. verséhez, 2009

S zok tá l-e  á lm o d n i?

Hever a szív,
mélységes, álmatlan akna ez, 
születését elfedi az idő.
Kit hibáztathatnék ezért?
Miért is akarnék háborút?
Az arcra már úgyis por tapad, 
apró pofonok tűhideg pora.

Megyek. Tavasz van. Egy 
gúzsba kötött madár 
pislog ki a hónom alól, 
odaszorítva egészen, feldobom, 
fél szárnya kibomlik, magasba csap: 
riadt hullámverés. Aztán 
villanás,
s a földbe döngölt árvalányhaj között 
egy sistergő madár.

Szomorú esők nem bántanak, tócsák helyét nem számolom, és a szelek összevissza. Nem 
érintem meg az ösvényt, nem kutatom, éppen hol laksz. A nyugalmad érdekében közö
nyöddel takarózhatsz.
Nem kínoz szégyenérzet, félelem, nem ér utol a nézésed. Itt minden rád vall, de temp
lom helyén nem száll pernye, és a nyomok körbevisznek. Itt minden összeér, utolsó: lük
tet, mint eleven seb, csendben horpad, mint talp alatt hó.
Fekszem az árnyékom mellett. Jó lenne csendben betakarni.

A fö ld  a la t t i  város

Egy pillanat, és megnyílnak a földkapuk. Ez itt a föld alatti város. Csak házak, csak 
tornyok, kongó játszóterek, szivárgás. Se metró, se vonat, a nappalok pléhedényei kibo
rítva. Tolat a mélyben az éj, a testekre sár tapad, nehogy elkezdődjék a gyászuk.
Tartós tél következhet: a híd felől érkezik lyukas nadrágban egy angyal.

I tt , m ost

Nem vonsz le következtetéseket. Az emlékekkel nem foglalkozol. Mostantól éber figyel
med a bútor repedésének finom növekedését, az ablakok érthetetlen rezzenéseit követi. 
Ahogyan egy kéz megkeveri a reggeli kávét, megérted. Ellenállás nélkül hagyod, hogy 
megküzdjenek benned a részletek, de nem tulajdonítasz nekik jelentést.
A test valósága, amit még elviselsz, ami még itt tart. Éghetne arcod, bepiszkíthatná ke
zedet a hamu: itt most a lélek túl kevés.
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BRÉDA FERENC

THEATRUM TEMPORIS
Levelek az utókornak
Negyedik levél,
a Jövőről, amiben Te, a Testamentum, a Teszt, e Tiszta Tészta, az ide 
Tekintő-Látó-Néző, a Majdan Testté meg Tetté ténylegesülő Tisztelő és 
Tiszt teriesülsz már Ma mint Tény az Idézendő Idő, a Tempus Termében s 
Teátrumában

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

Mottó:
Természetesen érthető, hogy né

mi nehézséget képez elfogadni azt, 
hogy én önmagommal egy igazi kö
zösséget, egy bennünket alkotok : vi
szont csupán ezzel a föltétellel vehetek 
részt a szellemben, mint értelem-, sze
retet- és alkotás-központban. Eme ab
szolút Te, akiben reménykednem kell, 
s aki iránt viszont mindvégig megtar
tom azt a nem elvont, hanem tényleges 
lehetőségét annak, hogy megtagadjam 
Ót, ama belváros középpontjában áll, 
melyet én magamagammal alkotok, s 
mely ó-vár, miként a tapasztalat tragi
kusan tanúsítja ezt számunkra, azzal 
a hatalommal van fölruházva, hogy 
önön hamvaiba hullhasson. Hozzá kell 
tenni, hogy ez a város nem egy monád, 
s (...) hogy ellenkezőleg e városállam  
a saját életelemeit azokból a hozadé- 
kokból meríti, amelyek nehezen föltér
képezhető csatornákon keresztül épp 
amazokból a testvéri városállamokból 
érkeznek, melyeknek néha még a nevét 
avagy emezek elhelyezkedését sem is
meri.1 2 3 4 5 6

1. S ámbár a Van oarázsa, e színpa
di Varázs-Varos világa számodra még 
nem teljesedett ki és be, Te is tudod 
(de olymód, hogy még távolról sem tu
dod), hogy az Örök Színdarab, a jelen 
Jelen mint számodra leadott, jövőbeli 
Jel, mint ontodramatikai Most lénye
ge éppen a Mozgás, az állandó kimoz
dulás, a Mozzanatosulás.

2. Mozzanatosulás nélkül sóbál
vány-kiállítássá dermedne minden 
létezésesztétikai avagy teo-teatrális 
remekmű, minthogy most és mind
örökké a Mindenség -  a Mentális 
Minta -  , -  0  -  a Majdanban, a 
szériálisan szauriá lis Aoristosban, 
a /lé/ioszi, hellén, görög s nyilván 
öreg, örök meg talán akár épp ördö
gi Körnek is minősülhető, episztoláris 
örö&időben görnyed (oo), gördül, gör
bül, görög és mozog.

3. Az örök Ma pedig nem Más, mint 
az örök Majd.

4. Az előbbiben a mágikus Mag a 
Magam.

5. Az utóbbiban meg Te vagy 
a Testesítendő és Tettlegesülő 
Teátrum: Te, a mágnesesen Már 
most kiválasztott, Mai s egy
ben Majdani, szemantikai Szem  és 
Személy, a Szemlélő.

6. Te mint Teatralitás tehát már 
ma itt vagy, ebben a jel- Jelenben.

7. Hisz itt, a Számodra 
kinyilatkoztatandó s a Téged majd 
megvilágosító Múltadban fogantál.

8. S innen, ebből, a Majdnem-Ma 
birodalmából fogsz indulni Oda, a 
Ma-Majd rivaldafényébe.

9. A Mának és a Majdnak ezen 
egymásban való, kölcsönösen vissza
ható öntükröződése egy olyan onto- 
teatrális minőségű és dominó-effektu- 
sos staféta-áramkört alkot, amelynek 
minden egyes elektron-eleme állan
dó többes számban van. Ez a polari
zált pluralitás nem más, mint az Idő, 
az Itt többlete és Töve.

10. Midőn Te a Jövőben Majd azt 
hiszed, hogy Te vagy, valójában csu
pán az én jelenlegi mozzanatosulásom 
vagy Ma, ebben a Mában.

11. Pontosabban Te abban a Mában 
vagy, ami Akkor, a Jövőben számodra 
Már Múlt leend.

12. A Ma Majd Már lesz.
13. Továbbá fordítva is forog az Idő, 

a Lét és a Lesz Színpada : a Már Majd 
Ma Leend.

14. Ebben a Többes-Szám- 
Színházban, a létezés halmazelméle
ti, s tehát közösségi meghatározott
ságú s befogadású Színdarabjában 
mindig olyan Főszereplők vagyunk, 
akik valójában az összes többi fősze
replőnek vagyunk az aoatarjai.

15. Noha látszólag úgy tűnik, 
hogy mindketten külön-külön, egy- 
egy, egymástól különböző monodrá
ma központi szereplői vagyunk, való
jában a létezésben való részvételünk 
nem egyszemélyű s lírai színmű, ha
nem metafizikai és drámai Dialógus 
a Jelen-Jövő-Múlt trilógiájában.

16. A létezésnek eme teatrológiai
jellegzetessége föltérképezheti
egy esetlegesen körvonalazódható 
inter szubjektív színház megvalósítá
sának a lehetőségét az empatikus elő
adóművészetek szakterületein.

17. Egyfajta Idő-Színházban, a 
Tempus Teátrumában, az egyetemle
ges Lé, a Lét -  a némiképpen légi, azaz 
pontosabban a légies Létezés -  külön
böző spektrális speMákulum-sztaei- 
nek és -frekvenciáinak a Színpadán, e 
szinesztézikus hatások színlelésének 
a porondján vagyunk tehát.

18. Az exííus, az exodus, a la
tin exísíentia, a Múltból Elő- és 
Idetaézett, meg- és elrendezett Jövő, 
a Létezés Szkénéjére történő, törté
nelmi ki-menetel és be-JÖoetel ama 
színházi, íeo-íeatrális, s már most is

Átlátható fafejében vagyunk mindket
ten, amelyet tetszőlegesen lassítha
tunk, fékezhetünk avagy gyorsítha
tunk a változatos, íeatrális íechnikák 
és tektonikák függvényében.

19. Az Idő és a Színház, a Tempus 
és a Teátrum egymásba történő, tör
ténelmi és kölcsönös átjátszódá- 
sa, metamorfózisa már abból a tény
ből is áttekinhetó, hogy az Idő eme 
önmagát előrevetítő s egyben ön
magába váltig visszatérő s eképp 
íériesülő, önmagába mindunta
lan visszaatabuló, örök körköróssé- 
ge egyfajta perpetuum mobile-ként, 
egyféle örökmozgó, mozzanatosító 
Forgószínpadképp működik : panta  
rhei, szóla Hérakleitosz, a szellemi 
bőséget biztosító ßö'Zcselet homályos 
Homérosza.

20. A Színház varázsa nem vé
letlen, hisz a színművészeti s 
befogadásesztétikailag éles Élmény 
által kiváltott delejes hatás a színház 
mágikus és samanisztikus eredetére 
vet fényt.

21. Sőt, az óhatatlanul beálló, befo
gadói réoülés (vö. fr. réve, álom) ellent
mondásos módon épp a színházi Mű 
varázs-jellegét rejti véka alá és fátyo
lozza el úgy, hogy az elbájolás tényét 
egyenesen a nézői Élmény elsődleges 
és kikerülhetetlen eíőterébe helyezi 
s amazt konszenzuális kiindulópont
ként, továbbá pedig sine qua non föl
tételként kezeli.
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22. E váltig  Új Út a színpadi Mű 
lukácsi és tem porális L ián jában , va
lam in t a  M últ-Jelen-s-Jövő Időket 
idéző Utánzás avagy az ontológi
ai Színlelés JeZenet-Házában azon- 
képpen rajzolódik élénk, hogy jele
nések szín- és h a n g ta n i jeltanára, 
azaz am azok szem iotikájára figye
lő, szemfüles Szemlélő a  színpadi lé
tezés szem élyeivel-personáival (vő. 
la t. persona, hangot adó, sz ín h á
zi álarc) m in tegy  színonim izálódik: 
a  Nézőnek eme, a Szereplőkkel va
ló rokonértelm űvé vá lása  és egzisz
tenciális  á ta lak u lá sa , ezen személy
közti ó iváltozás képezi a te a trá lis  és 
m erku riá lis  M irákulum , a  színházi 
Csoda lényegét.

23. A színházi varázs-hatás h a té 
konyságát m i sem tám asz tja  a lá  job
ban, m in t az a v ita th a ta tla n  tény, 
hogy Te, a  Jövőben m eg testesü 
lő C ím zettje e leveleknek, egy olyan 
transz-h isz to rikus Szín-Darab s
néhol a k á r  íraw m atikusnak  tű 
nő Dráma Főszereplője voltál-valál, 
vagy, leszel-leendel Zelkileg és te s ti
leg is m ajd it t  Lenn, i t t  Alant, m in t 
Alany -  s fogsz lenni m á r m ostantól 
fogva -  am ely ontológiai k o n k ré tu m á
ban  még el sem készü lt lé tszínpadilag  
az á lta lános Időben, s csak eme it te 
ni, Teo-Teatrális Tempus, e színházi, 
gyorsított, p a ra d ram a tu rg ia i és m es
terséges Színtén-idő ném iképp Szent 
Szintjén, ebben az Elő-Játékban (vő. 
fr. jet, dobás), ebben a Prológusban, 
ebben a  lehetőségbeni s m ár még
is ye/enbeni szinten, m á r ebben a 
Színben is élő, Elő-Létben, a sp iritu 
ális és sp irá lis  m ozgású Lét m ostani, 
is ten i-itten i tü n d é rtü k réb en  és -köré

ben, ebben a p ro íe tikus, p r o te u s z i és 
P ro m é th e u s z t proto-ontologikum ban
terem tődsz meg a  M ajdban bekövet
kezendő J a íé k  Bevezetője gyanán t.

24. Egy olyan, a  Jövőben
anyagiasuló  ontológiai és lí
ra i S ió-A dásnak, Passiój á ték n ak
s O ra tó rium nak  vagy te h á t Te a 
Protagonisztosza, am i a  létszövet 
tex tu á lisa n  fonott fonákjáról (vö. 
la t. versus, felé, -ra, -re, -nak, -nek 
; lat. verto, meg-, oda-, átfordít, fo
rog, m egváltoztat) a Létezés szí
nére fordítja a mérkőző-eersengő-
uerselő Agoniszteszt, a  hellén Agon, 
az Ö sszecsapás, a  lukácsi kollízió, 
az Ö sszeütközés, a Csapda, a  Csoda, 
Csel, a  Cselekmény p a te tikus, 
páthoszos és passzió elszenvedőjét, 
ak i egy fu tu ris ta , íeo-íem porális Lét- 
íeá tru m  koordinátáiban , s pontosab
ban  a  M ajdban kicsírázó M ágikus 
M agként jelenleg m ár m ozzanatosult.

25. A Jövő-Jelen színdarab ja i az 
Örök Jelenben, vagyis a  Jövőben m in t 
a-Jelenbe-érkező-jövő Jelben  íródnak , 
hisz a létezéselm életi színháziság  te- 
leológiája (célirányossága) valójában 
m ás sem  lehet, m in t v isszaható  je lle 
gű. Ez a  retró-m im etikus, pontosab
ban  : előre-visszatükröző te rm észet a 
teo -tea trá lis  Tér-Teremtés legjellem 
zőbb velejárója.

26. Az előre-terem tés, a prae-creatio, 
a Proto-Prológus a  v ir tu a litá s  sz in t
jén  m egvalósuló önterem tés vissza- 
és h á tra tü k rö zés-tech n ik á ján ak  az 
eredm énye, azaz késő, későbbi, vagyis 
a  M ajdani Jelenben  megvalósuló s o tt 
ténylegesülő Jövőbe-való-Visszatérés.

27. A valójában v isszakanyaro 
dó, vagyis az előretükröződő U tó

m egvalósulás, eme időközben be
álló, beütó' s a íop isz tikusnak  tű n ő  
Utó-valóság, ez az előérezhető U tó
létezés, ezen u tánzó  U tánvalóság  az 
Utókor, a poszt-realitás kezdete.

28. Vagyis nem csak innen , a  jelen  
Jelből fogan és fog foganni csupán  a 
m egterem tődés, m ikén t h in n ő k  ezt 
első lá tá sra , nem  itt terül el a  lé te 
zésre s az életre való /íé lte tés  tere és 
tö rténelm i törvényszéke, hanem  Ott, 
az eljövendő Ma, a  Majd prom étheu- 
szi és em blem atikus májában, o tt le
ledzik a jövő új-és-örök Létező ontoló
giai otthona: onnan  ered az ontológia. 
A Jeíenben  m in t érkező-jövő Jelben 
ténylegesülő és íériesülő megíerem - 
tődés és Terem tés valójában pusz tán  
önterem tés a Jövőből.

29. Ezenm ód a Jelen nem  egyéb, 
m in t a  színlelt s következésképpen a 
term észetszerűen  is színházi alapve
té sű  Idő egyik -  pontosabban: közbel
ső -  felvonása.

30. Ó, a (jövő)-Jeíen avagy a  (jelen)- 
Jövó' pedig nem  m ás, m in t az önkifej
lődésében íea trá lis  jellegű Tempus, 
vagyis e nyilvánvalóan szim ulációs 
te rm észetű  ontológiai^ Szín -Darab, e 
vibráló Verbum, ezen Állító Állítmány, 
eme Igenlő, az Igazság Igáját igazoló 
és igazgató Ige, a  oirilis V iríualitas, 
a rezgő Lehetőségszerűség, -  az Igazi 
Dráma -  Állandó próbafolyam ata.

Jegyzet
1 Gabriel Marcel, Homo viator. Prolégoménes 
â une métaphysique de l’espérance. Aubier- 
Editions Montaigne, Philosophie de l’esprit. 
Collection dirigée par L. Lavelle et R. Le Senne, 
Paris (premiere édition : 1944), 1952, p. 81-82. 
Ford: B. F.

MURÁNYI 
SÁNDOR OLIVÉR

Shopping
A nagyvárosi bevásárlás ugyanolyan 

izgalmas, mint amikor az erdők mélyén 
várom a medvét. Mindig történik vala
mi meghökkentő, valami új. Bármelyik 
percben érkezhet a meglepetés. A párom
nak kell egy felső a szoknyájához, mivel 
hétvégén esküvőre vagyunk hivatalosak. 
Az Aréna Pláza ma a célpont. A plázá- 
kat magamban embererdőknek nevezem. 
Némelyikükben még vízesés is csobog. A 
zuhogó víz hangja újra és újra eszembe 
jut, amikor valami olyan tárgyra pillan
tok, amit a plázában vásároltam.

Sorra vesszük a ruhaboltokat. A he
lyiségben légkondi hűsít, lassú zene szól. 
Türelmesen tartom a vállfákat, amelye
ket párom leemel, hogy felpróbálja róluk 
a ruhákat. A próbafülke függönye mögül 
hallgatom, ahogy felakasztja a fogasra 
a ruhákat. Kisvártatva megjelenik egy 
gyönyörű rózsaszín felsőben, amely alól 
kisejlenek feszes mellei. Gyönyörű! -  fe
lelem. Ugyanúgy örülök, mint amikor

elém lép a számomra már ismert med
ve. Meg tudom különböztetni a többitől. 
Sokáig azonban nem fürdőzhetem a lát
ványban, mert ekkor történik valami. A 
szemközti próbafülke függönye is elhú
zódik, és kilép ujjatlan pólóban barát
ja elé egy nagymellű lány. A mellettem 
álló a ruhadarabot szemrevételezi, én a 
lányt, de csak fél szemmel, nehogy kitör
jön a botrány. Észreveszi. Halvány mo
soly fut végig arcán, párja azt hiszi, neki 
szól. Szerencsére. Bizsergést érzek, mint 
amikor még nem látott medve vágódik be 
a sűrűből a szóróra. Maximumra megy 
ilyenkor az adrenalin. Szemeim lesütve 
várom, hogy újra kilépjen az én párom. — 
Nem is érdekel téged az egész! -  dorgál, 
ahogy meglátja arcom. -  Nagyon is ér
dekel! -  bizonygatom, miközben a nagy
mellű lány újra eltűnik velünk szemben. 
Barátja most unottan rágózik. Róla való
ban lerí az unalom. Én legalább izgatott 
vagyok... -  Csak még egyszer láthatnám 
azokat a hatalmas melleket! — sóhajtom. 
Nem kell sokáig várnom. Pár perc múl
va egyszerre lép ki a két nő. Fülig vörö- 
södve igyekszem leplezni zavarom. Nem 
tudom, hogy a párom ruháját bámul
jam vagy a lány melleit. Miközben az 
áru minőségét nézem, lopva hátrasandí
tok. Ekkor már a fiú is észrevesz vala

mit, mert idegesen feláll, visszatuszkol
ja a lányt a fülkébe, és mindkét oldalról 
megnézi, rendesen el van-e húzva a füg
göny. -  Próbáljad, s aztán menjünk! -  
adja ki a parancsot. Közben a párom si
keresen eldönti, melyiket veszi meg az öt 
felső közül. Indulunk, bár én még ma
radnék. Érthető. Ki hagyná el a lest ép
pen abban a pillanatban, amikor ott a 
még nem látott vad. Lassú léptekkel ha
ladunk a pénztáros felé. Útközben visz- 
szanézek. A lány is figyel. Nem merek 
inteni, mindketten foglaltak vagyunk. 
Lefoglaltak minket egy biztonságos ma
gánéletre. Egymásra nézünk, s ebben 
a pillanatban mégis megtörténik a ka
land. Ugyanaz a kaland, amiért a feny
vesekbe megyek. Mert soha többé nem 
látjuk egymást. Nem kell semminek 
megtörténnie. Nem is akarjuk. De fel
frissít maga a lehetőség felvillanása. 
Ugyanúgy megtelek ötletekkel, tervek
kel, mint amikor a barna bundással ta
lálkozom messze a fővárostól. Tovább 
shoppingolunk. Jó kedvvel beszélgetek 
közben párommal, aki végre megtalál
ta a számára tetsző ruhát. A pénztárnál 
felveszem a leesett aprópénzt a földről. 
Lehajolok. A túlsó kasszánál ők is fizet
nek. Hiába vagyok távol a hegyektől. 
Újra elém termett a nagyvad...
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szerkeszti H orváth E lőd B enjámin

V A R G A  B O R B Á L A

Versei
Olümposzt küldtek a hargitára 
átültetni az istenek 
állok a gödrös országúton 
nézelődöm itt mit lehet 
takarók jönnek gereblyékkel 
egyszerű emberek máris fóris 
én már itt vagyok s van egy patkó 
herceg! h á th a  m egjön  a  ló is

*

e lr o m lo t t  a  z u h a n y z ó n  a  c s a p
fürödni akar egy edény 
a trolik reggelente késnek 
egyensúlyozz a járda peremén 
a műhely összevissza 
rendet rakni mégse kell 
gazdára találnak a képek 
akinek nincs nem jön el

és egy csak egy van akivel hallgatok 

*

a  k o n s ta n s  e le m

azt mondják változik de nekem 
folyton tucatnyi ötletem 
ruhámon egy pecsét legalább 
piszkozat nem kellett sohasem 
egy könyvtárosnő mindig utált

*

bú csú szon ett

míg felhők közt megy a vonat 
gondolhatod félig-meddig 
miért nem szólítottalak

míg leszáll a síneken 
két csavargó a gondolat 
tovább fut az ablakon 
két utas az alkalom

kellene egy normális ember 
s hogy ne legyek végre türelemmel 
egyikük Mindent Most Rögtön 
a  m á s ik  s z ó ln i  s e m  m e r

*

ezern yi fényű  k ira k a t-v á ro s
hív éjjel-nappal csodálj! csodálj!
alkony a kertet egybemossa
nem gyújtok lámpát jobb a homály

*

h o l h o m á ly  h o l  f e lh ő k  h o l z i v a t a r
darázs repült be az ablakon 
idebent semmit sem talál 
üvegnek ütközik százszor is

*

k id e r ü l

*

álm odom  sza p p a n o p erá t
egy egyszerű jelenetet 
ahol lassan de biztosan 
sírhatok nevethetek 
előérzetem nem hamis 
jön egy nagy találkozás 
hol kiderül hogy mindig is 
négyszögletes a lágy tojás

kinéz elpárolgott a köd 
és én még mindig ugyanitt 
pedig utazom

csak nőnek köztünk a kavicsok 
jönnek elő a semmiből 
s ha találkozunk már nem tudod 
mert már nem ugyanaz a bőr

*

*

egy kön yvtárosn ő t álmodom 
magában unatkozik 
negyvenévesen kamasz 
felajánlja hogy segít 
helyettem beírja mind 
verseim a sok papírt 
aztán a könyvtárból kijön 
és elfelejt míg elköszön

robog a vonat k irá z  be lő led  mindent
ami van

tükröt tettek hogy lásd meg milyen 
szép vagy a budiban

*

ne gyere m ost h a za
ez nem az az este 
túl kell élnem ilyenkor 
nem esem szerelembe

*
*

a  világegyetem ben  akadt pár ember . . . .
nhi cótnlt nolom mint viccben a hatos, tele vagyok

néhány közülük rajzolni is tudott X ™ *  hányni fogok
hosszan szemembe nézni nem mert nem teljesült illúziót

senki sem utcagázakat rádiót

V a r g a  B o r b á la :  1986-ban született Kolozsváron. A kolozsvári Művészeti Egyete
men végzett festészetet 2010-ben.

gyűlnek a felhők megdördül az ég 
hűvösre ígéri magát a nyár 
ha kisüt álmot fénybe ejtenek 
száradó rothadó fű illata száll

*

fehéren  h a jlon gó  já z m in á g
ölthetek én is nyári ruhát 
elhullott fű magját őrzi a rét 
vászon a tavalyi test szagát

*

helyek

itt a legjobb 
máshol is ugyanilyen

RMDSZ COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY

TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

KlLOliCTRlK
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HEVELE ÁDÁM

Egy autó platóján
A tél, baszdmeg. A tél, amikor nagyon hideg van kint, és a kerítés vasa nagyon lehűl. 
Vegasban a hotelek villogó hirdetőtáblái csak úgy árasztják a meleg fényt az amúgy is

forró levegőbe.
Itt a hasonló táblák most csak alig olvasztják a rájuk rakódó jeget.
Az ősz, a hamar lehűlő levegő kemény melankóliát okozott, asszem.
Épp Arizonába készülök kurvázni, hogy enyhítsek kicsit a melankóliámon.
Ettől szintén melankolikus hangulatba kerülök.
Miért csinálom ezt? Azt mondják, okos fiú vagyok.
A sivatagi éjszakában vagyok. Lehet ez a gond. A hideg.
Nem véletlenül jöttem erre a forró tájra, és tessék.
Ráadásul nincs is pénzem, és itt, a kocsi platóján a szélárnyékos helyeket már elfoglalták. 
Nem tudom, miért, de az ju t eszembe, mikor apa nem engedett ki Annie-vel.
Inkább az, ahogy Anniénak magyaráztam:

„Daddy won’t let me go, that’s why I feel so low”. 
Az egyik munkás a szélárnyékos helyről rámmered.
A szemében mennek az utcalámpafények.
Inkább a lámpákat nézem, nem a szemét.
Valami falun megyünk át, friss tejszag van.
Egy mexikói és egy texasi röhög.
Az ju t eszembe, amikor még tüzelni kellett, hogy főzhessünk.
Megpillantok egy világító hirdetőtáblát, és érzem, hogy vacogok.
Bebújnék a mexikói és a texasi lyukas takarója alá én is, de tudom, hogy nem lehet. 
Megkérdik, hogy nem kérek én is a takaróból.
Betakarózom.
Azon gondolkodom, hogy vajon a prostituáltak gyakran takaróznak be?
Elundorodom a két idegentől, mert tudom, hogy ők is oda tartanak, ahová én. 
Kidugom a lábfejem a takaróból, hogy a felsőtestemből több férjen be alá.
Nézem, ahogy porzik utánunk az út.
Elkezdenek előtűnni az utca szélén a lányok.
Meggyújtott mécsesekkel, kis fadarabokkal, gyertyákkal hívják fel magukra a figyelmet. 
Táncolnak körülötte.
Mindenféle lány megtalálható itt, mindenféle méretben és színben.
Olyan, mintha egy bevásárlókocsiban tolnának az árucikkek között.
A mexikói és a texasi leugranak, mikor az autó lelassít kicsit.
A takarót itthagyják nekem.
Nézegetem a lányokat, néha elcsodálkozom, néha nem, néha nevetek.
Ahogy a város belsőbb részeibe érünk, a lányok eltűnnek.
Nők és férfiak vannak helyettük.
Csak nő és férfi, vagy a kettőnek a kombinációja létezik.
Miért gondolkodom ilyesmiről?
Csak elveszi a kedvem.
Tudom, hogy a város másik végén, a kifelé vezető úton ugyanúgy állnak lányok.
Ezért nem szálltam le a platóról.
Felszáll két másik ember, egyetemistáknak néznek ki.
A szélárnyékból figyelem őket.
Annie-val azért együtt tudtunk aludni néhányszor, mikor nem voltak otthon a szülei. 
Megkínálom őket takaróval, mert látom, hogy vacognak.
Elutasítják, és én is ledobom magamról, hogy beszédhelyzetbe kerülhessek velük.
Idegen nyelven beszélnek.
Pont tudom azt az idegen nyelvet.
Érünk kifelé a városból, és elkezdődnek a lányok.
Hárman a platóról lelógatott lábbal figyeljük őket.
Egyre kisebbek a szemünkben.
Szerpentinek vezetnek a hegyre.
Csak erről a helyről lehet látni az egész várost.
Az autó pont eddig hozott el bennünket.

H e v e le  Á d á m : 1993-ban született Nagykárolyban. Jelenleg a kolozsvári BBTE 
magyar-komparatisztika szakos hallgatója.

BÁLINT TAMÁS 
Lávsztori
V I.rész: M e g é rk e zé s  a  s ta r tv o n a lr a

87.
És újra hó hullt a hűs hónapokra 
az elveszett tét, amíg összeállt, 
s letisztult a letűnő éra pokla, 
túlontúl későre nyomtam -  mint ált
alában -  padlóig a fékpedált.
Rohannék vissza hozzá, ha tehetném 
és nem lenne jogerős az eredmény.

88 .

így inkább a tanulságot levonva, 
mint utó-meteorológusok 
a másnapon, igyekszem élni s jobbra 
nézni, nem a távolban mint zuhog, 
a virágosrét fele fordulok, 
hol a meleg napsugársáv, az őszi, 
a szürke felleget még megelőzi.

89.
Nem mossa úgyse bőröm semmiféle 
okos mosóporos hidegzuhany 
tisztára s kihipózva is a végte
lenben ér csak össze a párhuzam: 
amire megtalálom tévutam 
megkésve és hiába esve térdre 
a templomkövön imát mímelésre.

90.
Előre kellett volna okosabbnak 
lenni és nem elhinni, a világ 
egy reánknéző tökéletes ablak, 
melyen boldog-boldogtalan kilát: 
felégetett parasztromantikát 
és betörtüveges családi képet -  
mindkét oldalon megfakult ígéret.

91.
A srácoknak ment is a nyúlfaroknyi, 
zavaros, könnyesbúcsús körlevél:
Nincs amit tovább nyújtva nyavajogni, 
mindenkit ölel, mert várost cserél,
A. Mire a hajóm a révbe ér, 
leszámolok a visszatérő árnnyal: 
a szekrénymélyi utolsó pohárral.

92.
Miközben a gép, zúgva fáradatlan, 
a dolgát téve újra pittyegett 
(amíg én hónapokat átaludtam):
Önnek új üzenete érkezett...

Epilóg

Szökőév múltán, véletlen a téren 
megláttam őt egy kirakat előtt, 
gyönyörű, mint régen, kéz a kezében 
-  egy alvó kislány a vállára dőlt.
A pulzusom még az emelkedőt 
küzdte, miközben tovaindul éppen, 
s csak maradtam mögötte észrevétlen.

B á lin t  T a m á s: 1985-ben született 
Székelyudvarhelyen. Legutóbbi kötete: 
Láv sztori (Erdélyi Híradó Kiadó -  
Fiatal írók Szövetsége, Kolozsvár -  
Budapest, 2015)
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V A R G A  S A N D O R - G Y Ö R G Y

Szeplő
Emberibb,
mikor nem túlzottan
Tökéletes.

Mint szeplő, 
a lenyugvó nyári nap 
aranyló fényében.

Olyan vagy, mint 
egy középkori vár 
utcáin burjánzó sár.

Mélyen megragadó 
és eltávolíthatatlan. 
Hiába is szidnak.

Rezonancia
amint a rendszer saját frekvenciáját, 
vagy annak felharmonikusait közelíti, 
azonos erősségű gerjesztés mellett 
egyre nagyobb amplitúdóval oszcillál.

-  az ember jobb esetben nem kellene

zavaró selejt mozzanat -
-  mellyel beindul egy folyamat

először -
-  mocorog 
kellemetlen -
-  mocorog 
kellemetlen -
-  erősül 
pattintó —
-  lassan közel a pont 
egyre erősebben -
-  kezed beremeg 
most már rezonál -
-  lábad rang

nem akar elcsitulni -

-  teljes rezonancia

amint eléri az adott frekvenciát, 
a gerjesztő' impulzust ki lehet kapcsolni.

nem bírod -
-  állnak körülötted 
nem bírod -
-  az apró kattogást a sarokból 
nem bírod -
-  ha nyakadba szuszognak 
nem bírod -
-  ha rád néznek 
nem bírod -
-  ha beszélnek 
nem bírod -
-  de tovább fenn 
de tovább lenn -
-  és fenn

és lenn -
-  nem kapsz levegőt...

a folyamat innentől elszabadul -
-  és csak amplifikálódik

átvett a frekvencia -
-  a húr tovább rezeg 
megállíthatatlan -
-  a húr tovább rezeg 
és te is az vagy -
-  a húr tovább rezeg 
meg fogsz fulladni -
-  a húr tovább rezeg 
rosszul leszel -
-  a húr tovább rezeg, 
vagy hánysz -
-  a húr tovább rezeg 
vagy elájulsz -
-  a húr tovább rezeg

önkontroll vége -

-  a húr te lettél 
rezonálsz -
-  önkívületben 
és ez szar -

a súrlódás mindig jelen van, 
a rezgő' rendszer energiája 
fokozatosan felemésztődik, 
amplitúdója egyre csökken.

-  azt hiszed véged 
hideg víz -
-  azt hiszed véged 
tele tüdő -
-  igen, biztos véged 
üres tüdő -
-  minek, úgyis véged 
tele tüdő-
-  nem érted, hogy ennyi 
üres tüdő -
-  fenébe is...

még egyszer -
-  még egyszer

az istenért -

-  még egyszer

okozz magadnak fájdalmat -
-  bár úgyis véged
érezd azt a rohadt fájdalmat -
-  bár úgyis véged
nézz egy statikus pontra -
-  minek, úgyis véged 
koncentrálj arra a cseszett pontra -
-  minek, úgyis véged... 
de -
-  az erő is véges
nemo est perpetuum mobile -

-  csitulj.
-  csitul.
-  csitt.

viszkózus csillapítás

-  Míg újra meg nem pengetnek -

(rezonancia)

Míg kitart a lélek
Emígy történt:

Egyedül szélesebb időm tengere 
mint amit átúszni akarok.
Ha úszni akarok.
Ha úszni tudnék.

Féltem a mélyvíztől.

Jónás elnyelte szavaim, 
itattam az átkot, 
mint nyári hullócsillagot, 
szórtam szerte rátok.

Latolgattam esélyem, 
nem érdemes szóra, 
számoltam és forgattam, 
nincs még vonulóra.

Kihúztam hát magam 
daccal szemekbe nézve, 
nesze nektek, vagyok.
Nem úgy lesz a vége

ahogy akarjátok, 
hiába lesitek, 
hiába várjátok, 
ha föld alá kívántok

rajtam nem fog bűbáj, 
csapjon bár bú vagy báj, 
nesze neked műszáj, 
csücsöríts ha muszáj.

Csücsöri verebek 
csicsergik időmet:

Tavasz
Dac
Nyár
Dac
Ősz
Dac
Tél
Fekete éjszaka.
Szeretett hiány.
Megenyhülés.
Szeretethiány.

Szólj hozzám valami szépet, 
én csendben közelebb lépek, 
kedd estéken majd én leszek 
a faladon őrködő lélek.

Isten veled Jónás,
Isten a szavakkal, 
a túlsó parton találkozunk 
egy sörre, netalán kettőre.
Jelenleg kell éljek, 
míg kitart a lélek.

Emígy lesz.Varga Sándor-György: 1989-ben született Nagyváradon. A kolozsvári Műszaki 
Egyetemen szerzett mesteri diplomát. Jelenleg Kolozsváron él.
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Időlidérc
-  Retrospektív vagy Prospektiv —

I.

Kitalált s kitálalt vagyok, 
akárcsak időm, 
mely, nem értem miért, 
de végesre lett nyesve.

Minden nap egyre gyorsabb,
-  ni, ez is egy este -  
másnaposán megrémít, 
amint idősek sopánkodása 
csapja meg fülem
egy véletlen utcasarkon.

II.

Ketyegve telnek a napok,
ha már lemagáznak az utcán a fiatalok,
ha már a gyerekek csókolomot köszönnek,
szarkalábaim nőnek,
szarkalábaim nőnek,
szemem alá
estszínű holdívbe taposnak.

III.

Szürkés rózsaszín varjúval.

Ismét ősz van, 
fákat színez a fodrász, 
eközt én őszülök, 
kiegészítjük egymást.
Szürkeségem puzzle, 
az utca mozaik, 
kedd estéken sörben 
lelek boldogságra 
egyik sarkában.

Ez évben hármat öregedtem.

Minden mocorog, 
de nehezen moccan.
Egymás vérét szívjuk 
változó sorokban.

/V.

Rohanó évek ütemtelen érintése 
szárítja arcodról a mosolyt, 
szád sarka egyre konyul, 
vége lidérc álom, 
tarka-barka halálom.
Meglátjuk barátom.

-  az embert fel kéne készíteni, 
hogy rendesen tudjon szenvedni. -

A felnövést szebbnek adják el, 
de mikor ideje itt lehel, 
biza’ babám, 
először pofára, 
majd seggre esel.
De időben (idővel) megtanulsz 
más piszkában kúszni.

Inkább hal(l)j meg állva,
-  mondják -  
minthogy térden élj!
Ők még el is hiszik, hogy 
így csinálják, de persze 
ide-oda dob az Üt,

ide-oda dob a pénz, 
ide-oda igazgat a piac, 
ide-oda terelget a vallás, 
ide-oda sodor a politika, 
ide-oda sodor a sors,
-  hó hó, nincs sors- 
csak hatás, rá ellenhatás, 
elfeledett, de ismét 
felkapott gondolatok, 
valaki már kihányta, 
valaki már megrágta, 
valaki vakol vele, 
nincs benne semmi merész, 
hiányzik egy csöppnyi ész, 
bizony hazudik mind, 
disznóság az egész.

Hajrá, 
csináld hát, 
ha mindened beleadod, 
végül meghozza jutalmát.

Hajrá, 
csináld hát, 
ha mindened beleadod, 
fittyet sem hánynak rád.

Esetleg a kocsmában 
majd beszélnek rólad.

-  elvégre ebben a tempóban
kocsmába,
kórházba,
templomba,
temetőbe kerülünk mind, 
utóbbi biztos -

Gömbben a pont végtelen, 
légy a vendégem 
bármelyiket megkülönböztetni. 
Törött álmok, 
bűze tátog,
sörben ázó borvirágok...

Nagyjából ennyi.

Nehezen orvosol a recept, 
nehezen receptel az orvos.

Sorban állunk sokat 
reklámozott gyógyszertárak 
előtt még egy kis időért.

V.

(Alzheimer)
Ha majd elfelejtek önmagam lenni.

Akkor inkább te leszek.
Vagy senki.
Pillanat és Semmi.

Eggyé váltunk,
T e , én és...

Nyikorogva csapódott be 
utánunk a fürdőszoba ajtaja, 
ábrázatunk egy volt, 
ajkaink egymásba gabalyodtak, 
mintha összeforrtak volna.
Szemedbe néztem,
markomban tartottam arcod,
majd felsőd lassan kigomboltam,
aztán a nadrágod,
légy meztelenül természetes,
amilyennek az Úr akart,
és én akarlak,
jé, már én is az vagyok,
mint ahogy az Úr
és te akarsz.
Vízzel tölteném föl a kádat, 
de magadhoz húztál, 
én megragadtalak, 
eggyé váltunk,
Te, én és a mosógép.
Most már tényleg megtöltöttem, 
forró volt, mi is, 
eggyé váltunk,
Te, én és a víz.

Percek teltek, 
a víz lassan elhűlt, 
akár a mámor.
Mi csak feküdtünk, 
bőrünk morcosságán 
szórakozva, 
én hanyatt, Te oldalt, 
fejed mellkasomon.
Lassan vacogni kezdtél.

Megsimogattam arcod, 
erre azt mondtad:
-  Ennél jobb nem lehet.
Nem kérdés volt.
-  így kéne vége legyen... -  folytattad -  
Én erre csókot nyomtam homlokodra, 
felpillantottam,
jé, ott egy borotva...
Melodramatikus epilógus.

Röhögve másképp döntöttünk.
Inkább eggyé váltunk,
Te, én és az asztal, 
inkább eggyé váltunk,
Te, én és a sarokülő, 
inkább eggyé váltunk,
Te, én és az ágyunk, 
inkább eggyé váltunk,
Te, én és az álmunk.

Mikor megébredtem, 
azt hittem arcod lesz a hajnal, 
de Te az ablakban álltái, 
már felöltözve, 
az ébredező utca 
álmatag képébe néztél, 
majd észrevettél 
és, szárazon, ennyit mondtál:

-  Semmi sem tarthat örökké, 
de este találkozunk...
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SZŐCS ISTVÁN

Szabályozni 
a tenger
mélységét? (II.)
(folytatás előző lapszámunkból)

V.
Az Erdélyi Helységek Történeti Szótára 

szerény előszóval jelent meg. A szerző, dr. 
Coriolan Suciu egyetemi tanár szerint 
azért volt szükség e műre, mert bár vol
tak különböző helynévjegyzékek, de ezek 
a múltra visszamenőleg csak pár évtize
det tekintettek át, vagy a különböző név
változatoknak csak egy részét közölték; 
és így tovább. Ezért ő visszanyúlt a törté
nelem olyan korszakáig (a XI. századig), 
amikor megjelent itt az írásbeliség; rend
szerbe foglalt valamennyi névváltozatot; 
a hibásakat is! És ami igen nagy szó, föl
kutatta az idők során megszűnt helységek 
neveit is, ugyanolyan aprólékos rendsze
rezéssel. E munkának ez a része bizonyá
ra hozzájárult ahhoz, hogy a hivatalos 
tudományosság és a Kommunista Párt ve
zetősége nagyon hűvösen fogadta. Amikor 
az első kötet 1100 példányban megjelent, 
1967-ben, állítólag négy óra múlva be
vonták a könyvesboltokból... Ennek nem 
tudtam utánajárni, hogy hivatalosan va
lóban megtörtént-e. Mindenesetre nem le
hetett sehol sem megvásárolni.

Az 1895-ben született szerző nem ér
te meg a második kötet megjelenését, 
még abban az évben meghalt. E máso
dik kötet mégis megjelent, Ştefan Pascu, 
a kolozsvári egyetem akkori rektora írt 
benne egy rövid nekrológot, amely első
sorban Suciu azelőtt megjelent történet
írói munkásságát méltatta, 1848 erdélyi 
román előzményeiről; a szótárat magát 
egy mondattal sem elemzi. Nem lévén ok
levélkutató, sem semmi hasonló, ezt én 
sem tehetem meg, csak laikus olvasóként 
számolhatok be arról, mit tartottam bá
mulatra méltónak már első átlapozása- 
kor. Különösképpen tekintetbe véve azt 
is, hogy a korabeli hivatalosságok álta
lában barátságtalanul fogadták, ha va
laki „toponímiával”, helynévtörténettel 
és a földrajzi nevek eredetének a megfej
tésével, etimologizálással próbálkozott. 
Ráadásul éppen ekkortájt bukkant fel a 
Pártvezetésben az az aggodalom, persze 
nagyon konspirative, hogy a történetírás
ban és általában a kulturális örökség te
rületén nemcsak a magyar hagyományok 
„túlhangsúlyozása” ellen kell küzde
ni, hanem immárom a szláv „szupremá- 
cia” ellen is; amelynek külön időszerűsé
get adott az, hogy akkoriban készülődtek 
a bolgárok európai államalapításuknak a 
megünneplésére; olyan értekezéseket is 
jelentettek meg, amelyek szerint a közép
kori moldvai és munténiai román kolosto
rok, egyházi hatóságok és fejedelmi udva
rok kulturális élete egyszerűen a bolgár 
kultúra meghosszabbított területei vol
tak, nemcsak „kisugárzásai.” (Ezzel kap

csolatban még én is írtam egy cikket, 
hogy például a nevezetes észak-moldvai 
kolostor, Putna -  igaz, hogy több száz év
vel későbben, az 1500-as évek elején -  
autentikusan román volt.)

A magyar nyelvészek azonban nem 
kapcsoltak. Azt hitték, hogy mivel ők 
a magyar örökséget a lehetetlenségig 
marginalizálták, beférkőztek a román 
nacionalizmus kegyeibe -  elsősorban 
Szabó T. Attila, Jenicsek és tanítványaik 
kombattív uszálya -  azonban ez nem így 
alakult! Humoros, durva esetek is adód
tak. Pl. egy székelyföldi lap cikket kért 
Szabó T. Attilától, az adott terület hely
neveinek eredetéről. Szabó T. tombolva 
mutatta ki mindegyikről a szláv erede
tét; s a helybéli lakosság egyrésze nagyon 
felháborodott; volt, aki a lapból kitépett 
Szabó T.-cikket megbecstelenítve küldte 
vissza a szerkesztőségbe.

Annál nagyobb reveláció volt számom
ra, hogy amikor ábécé mentén olvasva, az 
első kötet 204. odalát a Dobra (Hunyad 
megyei község) címszavához értem: „1387 
Iwiw, 1434 Jofiw...” és így tovább; évszá
zadokon keresztül 1702 oppidum Jófeő, 
de 1733-tól kezdve már mindvégig Dobra. 
Azaz a nevet lefordították szlávra -  még
hozzá rosszul! A Jó itt ugyanis nem azt 
jelentette, hogy bonus, hanem -  régi ma
gyar szó: -  pataki Erről azóta legalább 
hatszor írtam, harminc év alatt. Egyetlen 
nyelvész, történész, szótárnok, senki tu
domásul nem vette; még bár le sem hü- 
lyéztek, mert ugyanbiza miért érdekelne 
egy erdélyi múzeumegyletes szakembert 
egy ilyen adat, hogy Dobrának valaha 
magyar neve volt! És hogy ez a „Jó” mai 
napig is élő „terminus”; például a Sebes 
Körösnek is van egy kis mellékfolyója: 
Székely-yó; valamint, hogy a Sajó folyónév 
is ezt az elemet tartalmazza: Sóspataki”

Számomra a legmeglepőbb azért a 
Küküllő folyók román neve, a Târnava 
volt, úgy tanultam, hogy bolgárszláv, 
esetleg ukrán nyelven, valami kék erdei 
gyümölcsöt jelent. De érdekes, hogy a szá
szok, amikor betelepednek a XII. század 
derekán, a Küküllő nevet veszik át, mi
vel Koße/burgnak nevezik Küküllővárat, 
nem Tarnaunak; románul is Cetatea de 
Baltă, ami Sárvár, esetleg Vízvár jelen
tésű; s míg magyarul tizenhat Küküllő 
melléknevű helységet közöl, addig az 
egyetlen Târnăvei (Dicsőszentmárton) a 
XX. század derekáról való! Elképzelhető, 
hogy II. Rákóczi György végzetes kime
netelű lengyel hadjárata után, 1658 után 
a büntető török-tatár hadjáratok nagyon 
megritkították egyes vidékek magyar és 
szász lakosságát, s hogy a karlócai béke 
után is ezerhétszáztól kezdve, valamint a 
kuruc háborúk után: szerb és bolgár me
nekültek özönlöttek e vidékre, és a hely
ség- és folyóneveket lefordították -  rosz- 
szul. Lévén azonban, hogy a környező 
területek lakossága román, és a vallás is 
közös, ortodox: maximum két-három em
beröltő alatt elrománosodnak; csak az 
elrontott helynevek maradnak utánuk. 
Mint ahogy az előző generációk alatt ez 
történt a Maros felső völgye s Görgény, 
majd Krassószörény s részben Hunyad 
megyében is, lásd az Oroszi stb. nevű fal
vakat, vagy a Poiana Ruszka, Oroshavas,

Oroszkő hegységneveket. A román et
nikum mindenhol, a Balkánon is min
dig nagyon dinamikusan terjeszkedett. 
Például amikor Bethlen Gábor (mivel 
megszöktek a katonáskodás elől) három 
aranyosszéki falut jobbágyságra vette
tett, három emberöltő múltán mindhá
rom már színromán!

Természetesen, a Suciu által közölt ada
tok túlnyomó többsége az előző két évszá
zadban már megjelentek nyomtatásban, 
de részben hiányosan, részben hibásan, 
másrészt csak bizonyos korokra vonatkoz
tatva; továbbá ritka példányszámokban, 
úgyhogy Suciu nagy érdeme ezek összesí
tése, rendszerezése és helyesbítése!

Sajnálatos, hogy az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület és a kolozsvári nyelvészeti in
tézet munkatársai nem teljesítették ki e 
munkát a vízrajzi és a domborzati elne
vezések egybevetésével, és a különböző 
korok viszonyait tükröző térképvázlatok 
kinyomtatásával -  mindezt a Jenicsek 
bácsik és a Szabó T. Attila vágású zász
lósurak félrevonulása következtében!

VI.

Noha közvetlenül nem tartozik a tárgy
hoz, el kell mesélnem egy esetemet az „öt 
hellyel arrébb ült vissza” motívum olyan 
esetéről, mely az én hibámból történt.

Néhány évvel ezelőtt a Budapesti 
Zeneművészeti Főiskola régi, Vörösmarty 
utcai épületébe siettem egy hangverseny
re, és elkéstem. Amint besurrantam az 
ajtón, leültem az első üres székre; mellet
tem egy magas, őszhajú férfi ült, feje te
teje ugyanolyan hegyes csúcsban végző
dött, mint álla alatt az ősz szakáll. Kerek 
szemei és kicsiny, szigorú szája volt. 
Nagyon erősen látszott rajta, hogy tekin
télyes zenetudós.

A hangversenyen egy művésznő éne
kelt, németül, zongorakísérettel; időn
ként a közönség felcsattanó nevetésben 
tört ki. Miután a német szöveggel úgy va
gyok, hogy főleg csak olvasva értem, és 
legkevésbé, ha sikongva éneklik, ezért 
egy tapsszünetben megkérdeztem tu
dós küllemű szomszédom: mit hallunk? 
Morgenstern-versek, Erdélyi (kereszt
nevét nem értettem) megzenésítésében. 
Néhány taps után egy fiatalember lépett 
a dobogó elé, és megdicsőülten hajlongott 
a tapsot fogadva. Megkérdeztem hirte
len tudós szomszédomat, súgva: „Ez most 
Morgenstern vagy Erdélyi?” ... A tudós 
szemei még inkább kikerekedtek, s mint
ha forró teába kortyolt volna, kerekre nyi
tott szájüreggel suttogta: „Erdélyi”, és 
meglepően könnyed mozdulattal felállt, 
tovalibbent s vagy öt hellyel arrébb ült le.

Mifelénk az olvasók Morgenstern ver
sei közül leginkább azokat ismerik, ame
lyekben a család asztalnál ül, egyszercsak 
csengetnek, nyitják az ajtót, egy ló áll 
odakint, és azt mondja: A zongorakulcsért 
jöttem. Elképedt hallgatással néznek rá, 
s a ló, „látván, hogy meg nem értik, fejét 
búsan lehajtja térdig” s távozott. Én is így 
járok a nyelvészkedéseimmel, mint e ló 
a zongorakulccsal. A nyelvészek viszont, 
mint az ifjú zeneszerző. Azt hiszik, a kö
zönség őket ünnepli s nem a nyelv géni
uszát!
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JANCSIK PÁL

M int a  tücsök

Mint a tücsök, 
hegedülök.

Mint a tücsök a tengerparton, 
hő homokon, kövek között, 
míg a habok futnak morajlón -  
hegedülök, mint a tücsök.

Sorjázó évezredek óta 
hangzik föl ugyanaz a nóta, 
harsog, ragyog a nyers elem, 
s én azt figyelem, művelem:

cip-cirríí -  hosszú fájdalom, 
és cir-cir -  rövid vigalom, 
cirregetve munkálgatom, 
cirregést hallgatva, dalom.

Mert homokon, kövek között 
mégiscsak ez a kis tücsök 
az élet -  zengő kín s öröm, 
leginkább hozzá van közöm.

Sívó homokon, gyilkos örvény 
mellett is betelt itt a törvény: 
élet szól mégis, csak azért is, 
és hogy érdemes -  higgyem én is.

Laokoón

Ismerte ő  jól a görögöket.
„Timeo Danaos...” -  mind hajtogatta. 
Trójai nyelven mondta, érthetően. 
Szavára nem hallgatott senki sem.

Tudta, akit a látvány elvakít, 
s nem néz a dolgok rejtett belsejébe, 
becsapja a ravasz Odüsszeusz, 
maga veszejti el saját magát.

Trója még áll, falai ellenállnak, 
de benn már bomlik a rend és az erkölcs. 
Tudta, hogy tudják ezt a görögök, 
csellel akarják bevenni a várost.

Az achájok bármint győzni akarnak.
Oly sok év után sem mondtak le erről.
S tudta, az istenek is ezt akarják.
Hisz főpap volt, ismerte őket is jól.

És mégis szólott és kiáltozott, 
hogy ne hozzák be azt a falovat, 
mert tudta, csak ő tudta egyedül: 
szembe lehet szállni az istenekkel.

Ezért büntette őt meg úgy Zeusz, 
ezért küldte rá kígyóit Poszeidón, 
hogy vele és két táltos, szép fiával 
kiirtsa írmagját is e tudásnak.

F avágás

Milyen különös szertartás volt 
a hasáb fák darabolása... 

Fülemben még a favágógép 
kínkeserves zakatolása.

Szamár hózta a ház elébe, 
simogatni-jó-nagy pofa, 

éktelen fülű jámbor jószág, 
szegények megváltó lova.

Végül a masina beindult.
Felsivított a körfűrész, 

miként halálos ítéletet 
kér a vádlottra az ügyész.

Gyűlt, gyűlt a tönk „hűvös halomba”, 
drága pénzen vett tűzifa, 

záloga téli melegeknek.
Várt rá a pince ablaka,

hogy elnyelje homályos odva.
Hordtam, dobáltam sorra én 

a fagyos, még nedves, nehéz fát.
Hová lett az a kis legény,

ki szinte szórakozásképpen 
járt le a pince mélyibe 

gyér petróleumlámpa-fényénél 
gyújtást aprítani ízibe?

Fölhasogatni a bogos fát, 
a nagy fejszét lendíteni 

virtuskodva a tönkkel együtt, 
míg éle azt kettészeli.

Ölelve cipelni az öl fát...
Illata van, jó illata 

fának, hidegnek, egészségnek.
A kormos üveg illata,

még az is balzsamos emlék lett.
A füstnek tömjénszaga volt.

A vaskályhában a dohos fa 
sírva és lobogva dalolt.

Lelkem  különös 
rezervá tu m a

Itt a füvet le nem kaszálják, 
vastag szőnyeg a pázsit és avar, 
ott korhadnak a csonka szálfák, 
hol vihar tépte ki őket tavaly.

A vízhez csapás visz, nem ösvény. 
Csokrokban nő a csúcson a gyopár. 
Itt a vadon szava a törvény, 
s a mord szikla is mohos, nem kopár.

Lelkem különös rezervátuma, 
ahol hó csillan s tiszta hegyi tó, 
s az avar-múlt is megtalálható,

tipró, szennyes láb nem léphet oda. 
Kedv-gidók, vágy-hiúzok, álom-őzek 
derűs, külön világban kergetőznek.

L á tta m  egy fá t

Láttam egy fát a buja nyárban, 
egy kiszáradt, reménytelen fát. 
Ahogy az eget markolászta, 
maga volt a sivár enyészet.

Koronája, ága kopár volt, 
de a törzsén mégis kibuggyant, 
mégis kisarjadott az élet, 
mohából, kéregből levél nőtt.

Illusztráció Sík Sándor A z  O ltárkő  a la tt című 
verséhez, 2006

Elborzasztó és megható volt. 
Maga testét földdé alázta. 
Zöldellve dalolt az enyészet, 
mikor minden zengett a nyárban.

C sendélet, 2015

Kitartóan adakozó ez az ősz.
Bejártam megszokott kóbor útjaimat.
A mező ajándéka:
három szál kései kikerics -
a törékeny szépség szimbóluma.
A földön egy töltényhüvelyt is találtam, 
amely a gyilkolás jelképe lehet.

A virágokat itthon 
az üres hüvelybe tettem: 
a karcsú váza s a kikericsek 
különös csendélet, amelyből 
puskagolyó helyett 
a háborúban elgyötörtek 
békevágya tart felénk.

D a l

Ólomodik a dalom, 
nehezül a szívem. 
Lehorgonyoz a hajóm, 
nem suhan a vízen.

A hullámok rám köpnek, 
beken a hold éjjel. 
„Elfognak és felkötnek” 
harmatos kötéllel.

Kalóz volnék, vagy talán 
nincs is semmi bűnöm? 
Erre új kor hajnalán 
fény kell hogy derüljön.
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TAR KÁROLY

A fiam halála*
(Folytatás előző számunkból)

Az ifjú sas merészen ívelt a magas
ba, a fény felé, de a bősz, igazságtalan 
és kegyetlen szellemek szárnyát törték. 
„Akkor is, amikor az ember ügyel, és 
csakis jót cselekszik, a sors, amely sze
ret letérni az egyenes útról, másként ha
tároz.” Időszámításunk előtt mondta ezt 
egy indiai bölcs. Az ókorban élő Plautus 
meg volt győződve arról, hogy „az, akit 
szeretnek az istenek, fiatalon hal meg”, 
de engedjétek meg, hogy Ovidiusnak 
higgyek: „Amikor a sors a jókat sújtja, 
engednem kell a kísértésnek, hinnem 
kell, hogy nincsenek istenek.”

Gyászoló gyülekezet!
A szenvedés a fájdalomból született, a 

fájdalom a halálból. Nem hiszem, hogy 
van ezen a földön nagyobb fájdalom a 
gyermekét elvesztő szülő fájdalmánál.

A fiatal sas merészen az égre tört, de a 
bősz, az igazságtalan, a kegyetlen és al
jas szellemek szárnyát szegték. És a fia
tal sas a porba zuhant. Tágra nyitott, ár
tatlan nagy szemében a kérdés: Miért? 
Tudja valaki, miért?”

Sit tibi tena levis!
Nyugodj békében.

„Nem igaz!”

Mielőtt befedték a koporsót, az anya, 
a húga, és a lány megcsókolják a fiút. Az 
apa a haját simogatja. A boncolás után 
összevarrt vágást is érzik ujjai. Amikor 
ajkával a fia hideg ajkát megérintette, 
hitte, hogy az egész csak álom. Még so
hasem történt meg, mert soha nem en
gedte meg magának azt a gyöngédséget, 
hogy szájon csókolja a fiát. így nevelte, 
így szoktatta. De azért engedte, hogy a 
rokonokkal szemben az anyja szokását 
kövesse. Ok minden találkozást csókkal 
kezdtek és csókkal fejeztek be. A fiú al
kalmazkodott a szokásokhoz, és nem vált 
álszemérmessé, mert otthon nem titkol
ták testiségüket, kicsi gyerekkora óta 
úgy nevelték, hogy nem kellett kíván
csiskodnia.

„Másként szemérmes. A túlzásokat 
szégyelli.”

Az edzőtáborból küldött egyik képes
lapon a következő megszólításon vidult 
a család: „Kedves Édesanya, -apa, -test
vér!” Az aláírás: „Édes-fiú.

„Kelj fel, édes fiú”!

Csönd van. A szipogások is elültek.

„Ilyenkor csörög az óra. Élettel fröcs
köli tele a csendet. Felébred az ember. 
Nyújtózik egyet. Vasárnap megenged 
magának egy indiánüvöltést. Vasárnap 
van? Mire kilépek a fürdőből, a fiam is 
nyújtózkodik. Ha fáradt, fejére húzza a 
takarót. Mi az? Miért hasítják fel arca fö
lött a szemfedőt?!

— Látod, fiam, azt a csoszogó öregem
bert és töpörödött feleségét? Éppen most 
vágnak át a téren. Ha kilépünk, utolér
jük őket. Utol kell érnünk őket, mert azt 
szeretném, hogy közelről is lásd, észben 
tartsd, és unokáidnak is elmeséld, mi
lyen volt Kós Károly. Különben bizonyára 
felismered. Ez az a bácsi, akinek a képe 
az íróasztalomon áll. Látod, csupa ránc 
az arca. Csupa szenvedés, csupa szenve
délyes küzdelem volt az élete. Most még 
kicsi vagy, később majd tanultok róla az 
iskolában, és olvasod a műveit, és majd 
eszedbe jut, hogy láttad ezt a tiszteletre 
méltó embert, akire büszke lehetsz. Mert 
ő is olyan ember, mint az, akit könyvé
re hajoltan ábrázolt a világhíres famet- 
szó'. Arról a fametszetró'l van szó, amelyet 
mi a könyvespolcon tartunk, és amely alá 
pirossal írtam a tőle vett idézetet: „Ha 
nagy állhatatossággal nem iparkodunk, 
hogy az időt hasznosan eltöltsük, dicső
ség nélkül, barmok gyanánt fogunk az 
életből kimúlni!” Persze, hogy Apáczai 
Csere Jánosról van szó. Látom, elolvas
tad, és észben tartottad. Még sok embert 
kell megismerned, és észben kell tarta
nod okosságaikat, mert a mi útjainkat 
járták, tanácsaikkal mi majd ésszerűb
ben élünk.

Nézd, milyen lassan lépeget a két öreg. 
Feketébe öltöztek. Az idősek mind feketé
be öltöznek, és ünnepélyesek. Te is ilyen
né válhatsz, ha akarsz, és ha konokul ki
tartasz elveid mellett nyolcvanötödik 
életéved után is. De erről majd máskor. 
Most csak az a lényeg, hogy nézd meg jól 
ezt az embert, és tartsd meg jól emléke
zetedben. Híres városban születtél, min
dennap találkozhatsz ilyen híres embe
rekkel, és te magad is híres lehetsz, ha 
tanulsz, ha igyekszel...

Add a kezed. Álljunk meg egy pilla
natra ezen a téren. Régen itt volt a pi
ac. Hóstátiak árulták itt a zöldséget. 
Majd megmagyarázom egyszer, kik a 
hóstátiak. Nézd, készülnek az alapok: itt 
áll majd a város harmadik lovas szobra. 
Az első a leghíresebb. Az a kisebb, per
sze. De azért még lehet a leghíresebb... 
Erről majd máskor.

Most menjünk, mert lekéssük a foci
meccset. Akarsz egy fagylaltot?

Vasárnap volt. Az apa és a fiú átvág
tak a téren. A fiú nagy kék szemekkel fi
gyelte az apját.

„Mondják, én is ilyen szótlan voltam 
gyermekkoromban. Most pedig mindent 
összehordok, egyetlen vasárnap délelőt- 
tön akarom neki megtanítani a múltat 
és a jövőt. Pedig erre van még idő bőven! 
Még elriasztom. Legyen hát a foci! Lám, 
a fagylaltról is lemondott, csakhogy idejé
ben kiérjünk a vasutas csapat pályájára.”

Az apa elnapolta az idős írótól átvett 
tanulságok magyarázatát. De tudta, 
hogy egyszer majd eljön az idő és az al
kalom, amikor Kós Károlyt idézi, és a fia 
szótlan figyelemmel szívja magába a sok
szor elgondolt gondolatot:

„És lám, mégis megmaradtunk és 
együtt vagyunk újra, hogy kidűlt a mi 
keresztünk, hogy temetünk valakit ma
gunk közül. Mert ilyenkor tudjuk, hogy 
itt a helyünk, itt kell maradnunk, és to

vább kell harcolnunk azt a harcot, ami 
örök. Ilyenkor tudjuk, hogy a jövendőnk 
is csak, miként a múltunk is -  harc, örök 
tusakodás, és tudjuk, hogy állam fogjuk 
ezt a harcot, merthogy ez az élet, a mi 
egy örök életünk... mind, akik élünk foly
tatásai vagyunk csupáncsak egy sokszá
zados életnek, hogy egyek vagyunk, egy 
tőből valók, akárkinek hívnak is... mind 
egyfajta: egymással örökké tusakodó, 
egymást mindig marcangoló, de ha egy- 
szer-egyszer történik valami igazán nagy 
dolog, ha kidűlnek a keresztek, ha nagy 
halottaink vannak, akkor a toron mégis 
összekerülünk mind, hogy megemlékez
zünk a közös múltról, és csináljuk a kö
zösjövendőt.”

Ébren is arról álmodott, elolvasott 
könyveit rendre úgy adja át a fiának, 
hogy leszűrt tanulságai kárba ne menje
nek, mert minden elolvasott könyv a ke
nyértésztához hasonlatosan nő az alapos 
dagasztás-olvasás után, az író szándéka 
szerint is több lesz, karéjok és dúcok ke
rülnek ki belőle, amelyből az éhes ember 
jóllakhat. Az éhség pedig eredendő tu
lajdonságunk... Álmában is folytatta a 
jegyzetelést könyvei margóján.

„Amikor majd nem leszek, a fiam le
emel egy könyvet a polcról, és elolvassa 
a nyomtatott szöveg mellé írt megjegy
zéseimet. Talán bosszankodni fog a te
lefirkált könyvek láttán. De lehet, hogy 
egyetért velem, és tetszik majd neki 
egyik-másik sebtében odavetett gondola
tom. Ilyenkor szótlanul bólint, vagy ma
gában vitatkozik velem, de érezni fogja, 
bogy nincs egyedül, mert én érte voltam, 
és őneki is lennie kell valakiért.”

Az apa hosszú sorban állott. Nem tud
ta, hosszú vagy rövid-e ez a sor. Az előt
te állókat látta, és a maga után követke
zőket figyelte. Az időnként felnagyított 
pillanatokban megöregedtek és fogytak 
az előtte állók, felnőttek és gyarapod
tak az utána következők. És közben már 
nem bánta, hogy nem érti a fia felsőma
tematikai példáit és elméleti fizikáját. 
Öröme telt benne, hogy nála három cen
tivel magasabbra nőtt a fiú, és nem lö
työgött rajta a fehérnemű, az öltöny, a 
rövid bunda, amikor néha kölcsönkérte 
őket.

Ismerősök és ismeretlenek álltak, né
ha tülekedtek a sorban. Egyetlen jel sem 
mutatta, hogy valamilyen oknál fogva fel
borulhat a kialakult sorrend. A sor ma
ga az állandóság, a mindig előbbre igyek
vő élet. Álmában sem képzelhet mást az 
egyszerű ember.

-  Valami seb volt a lábán -  mesélte az 
apa barátja. -  Egy banális seb. És bevit
ték a kórházba. És ott tartották, néze
gették, kezelgették. És amikor a nagy
vizit volt, mint rendesen, összegyűltek 
az orvosok, és úgy vonultak kórterem
ről kórteremre, akár egy jól megtermett, 
hófehér csörgőkígyó. És a fiúnál is meg
álltak egy percre. Volt ott egy fiatal or
vos. Nemrég végzett, és lelkes volt meg 
naiv, ahogyan ez a fiatalokkal még min
dig előfordul. És mert előzőleg tanulmá
nyozhatta a beteg kórlapját, nagy bát-
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ran a főorvos elé lépett. Elmondta, hogy 
szerinte a fiú betegsége vérmérgezés. A 
kígyó fejét és az utána következőket is 
meglepte, de lehetséges, hogy sértette a 
diagnózis, hiszen a vérmérgezés nem be
tegség, hanem a gondatlanság következ
ménye. És lepisszegték a fiatal orvost. 
Amikor pedig tovább kardoskodott, ki
küldték a kórteremből. De a fiatal orvos 
a folyosón is orvos maradt, és elrohant 
telefonálni. Felhívta azt az egyetemi ta
nárt, akitől a legtöbbet tanult, és aki
vel jó viszonyban volt. És elmondta neki, 
micsoda kellemetlen helyzetbe került, és 
azt is, hogy amennyiben ő tévedett, nem 
történik semmi, de ha nem téved, akkor 
meghal egy ember. És a tapasztalt orvos
tanár biztosította, hogy nem tévedett, és 
megígérte, mindent megtesz azért, hogy 
megmentsék a beteget. És gyorsan intéz
kedett. Mentőkocsiba tették a fiút, és el
indították az egyetem székhelyére, arra 
a klinikára, ahol a tanár gyógyított. És 
közben a mentőkocsiban mindegyre vért 
vettek tőle, mert a vérmérgezéses beteg
nek olyanformán erjed a vére, mint ősszel 
a must, és végül is végzetes rohamban le
gyűri a szervezetet. És megérkezett a fiú 
a klinikára. Az orvos három hétig vigyá
zott reá, erős antibiotikumokkal, vérát
ömlesztéssel kezelte. Kritikus pillanatok
ban eret vágott rajta. Egy tizenhat éves 
fiúról van szó, fenn él valahol a hegyek
ben.

Ezt a történetet a szomszédomtól tu
dom. A szomszédom ugyanis az az egye
temi tanár. És a felesége is orvos. Az 
este átjöttek hozzánk. És rólatok beszél
gettünk. És sírtak. Azt hiszem, tehetet
lenségükben sírtak, mert nem tudnak 
mindenkit megmenteni, aki megment
hető. ..

-  Az orvos is ember -  sóhajtott az apa, 
és a fal felé fordult. De nem látta a falat. 
Csak valami gomolygó fehérséget látott, 
és valamiféle kozmikus ürességet érzett 
maga előtt, amelybe beleszédült.

Kós Károlyt idéztem fennebb, akinek 
máig őrzöm dedikált könyvét Erdélyről. 
A rendszerváltozás utáni napokban is őt 
idéztem a magyarok demokrata szövetsé
gének gyalui alakuló ülésén, amit a me
gyei szervező bizottság előjárójaként ve
zettem. És a kultúrotthon zúzmarás 
termében cselekvésre buzdítóan forró volt 
a hangulat. Úgy éreztem, mérnök fiam áll 
mellettem és vigyáz reám. De aztán tel
tek a változást követő örömmámor-napok, 
özönöltek a magukat mentő sunyi akar- 
nokok, a kaméleontermészetűek, akik a 
mindenkori hatalomhoz simulva, örök
ké a saját pecsenyéjüket sütögetik. Azok, 
akik a közért, netán eszményeinkért so
ha semmit sem áldoznak, és hirdetett lel
kiismereti önvizsgálatom elöl menekül
ve, hadjárattal folytatott rágalmazással, 
ujjuk mögé bújva lapultak és lapulnak a 
maguk lelkiismerete elől ma is, amíg a 
feledés homálya végleg be nem takarja 
őket. A fiam nélkül nehezebb volt a harc, 
értelmetlen a védekezés ellenük.

A világ megy a maga kiszámíthatat
lan útján. A nép pedig az örökletes nyáj
szellemtől elbambulva társadalmi diva
toknak él. Odasereglik ösztönösen, ahol, 
úgy véli, védettségre talál. Évtizedek tel
nek el, amíg újra feleszmél, elszürkült 
életén érzi a kiszolgáltatottság terhét, bő
rén a tereléséhez használt propaganda 
ostorának csapásait, szemrebbenés nél
kül ismételt hazugságaikat, a sokféle ki
zsákmányolás akarnokainak vizet pré- 
dikálását, a hatalomban kövesedettek

pöffeszkedését és mértéktelen harácsolá- 
saikat. És új bátor prófétákat szül a nyáj, 
lázadásának elöljáróit, ahhoz az újabb 
változtatáshoz, amely reményteljesen ki
virágzik a lélekben fiatalok tetteiben.

Az én jövőmnek befellegzett a fiam ha
lálakor. Amikor sikerül az öregségemmel 
járó közönyt leráznom magamról, a fiam 
életre kel bennem. Furcsa fordítottság él
tet, apaként fiam dolgát végzem minden 
lázadásomban. Emlékirataimat is neki 
köszönhetem.

Társaságunk valahol a Bihari hava
sokban egy mesterséges tó partjára épí
tett nyaralóban szállt meg. Alattunk kék
lett a tó vize. A szokásos szalonnasütés, 
flekkenezés, italozás vidámsága nem ért 
el hozzám, lepattant rólam az ismerősök 
kíméletes előzékenysége, mint kopogó 
esőcseppek az átláthatatlan ablaküveg
ről. Üvegkalitkámban megszűnt az idő, 
a nappalok összekeveredtek az éjszakák
kal, hangtalanul úsztam a szomorúság
ban, gyermekkorombeli ájulásaim előtti 
percek dagadtak végtelen űrré, amelyben 
súlytalanul lebegtem. Valakivel, talán 
az unatkozó nagyobbik Bodea kislánnyal 
csónakba szálltam és messze eveztem las
san az erdőkkel övezett hosszúkás völgy
tó vizén. A távolból romos templom kör
vonalai tűntek fel. Látomásként lebegett 
a vízen. Célnak megfelelt. Gépiesen, szót
lanul eveztem a derékig vízben álló temp
lomig. Kíváncsian körbecsónakáztuk a 
siralmas voltában is tekintélyes romot. A 
megbontott fal tátongó oldalán beláttunk 
az épület hajójába, a padok helyén szellő 
fodrozta a vizet. Szomorú, gyászhangula
tomnak megfelelő látvány volt. Döbbent 
hallgatásba burkolóztunk.

Évtizeddel később ez a lány Kolozs
váron ritkaságszámba menő agyműté
ten esett át, egyik felére kissé lebénult, 
de elvégezte a gyógyszerészetit, és meg
próbálkozott a családtól távol, a hegy
vidéki Visó vadregényes környezetében 
saját életet élni. Sajnáltam, hogy kiúju
ló agydaganata miatt ez nem sikerült. A 
műtétre vállalkozó orvost halva találták 
a Garibaldi-híd mellett a Szamos par
ton. Gyászos hangulatú csónakázásunk
ra gondolva, barátsággal táncoltattam a 
náluk rendezett összejövetelen a fél felé
re béna lányt. Gyönyörű, szőke lány volt. 
Megmagyarázhatatlan tragédiája a fi
am fondorlatosán kitervelt halála fölötti 
gyászt tetézte bennem.

Együttéreztem az apjával, de nem ér
tettem zavarodottságát. Azt, hogy mi
képpen volt képes rövid idő alatt átállni 
büszkén hirdetett és családi öröksége
ként vallott kommunista elveiről a pom
pázatos külsőségeiben szemfényvesztő, 
középkori primitívséget árasztó ortodox 
templomi ájtatosságra. Évekkel később 
értettem meg, hogy könnyen változta
tott elvűségére bármikor kész volt hami
san esküdni karrierje érdekében. S mert 
a románok társadalmi életében nagyha
talmú ortodox egyház híve lett, a nem
zetköziséget egyházi sugallatra ma
gától értetődően, gyorsan felcserélte 
azzal a ferde román hazafisággal, amely

> » »  folytatás a 18. oldalonJárom, és kenyér, olaj, tempera, vászon, 1981
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> » »  folytatás a 17. oldalról

a nagyromániás ultra nacionalisták sa
játja. „Hazánkban megoldottuk a nem
zetiségi kérdést, biztosítottuk az egyen
lőséget!” -  szól az ilyenek nyilatkozata. 
De a valóságban folytatják az eró'sza- 
kos beolvasztás politikáját. Az egyenlő
séget pedig folyamatosan úgy értik, hogy 
a dákorománok őseiként ők mindenkor és 
mindenütt „egyenló'bbek”.

Hálát éreztem társaságunk iránt, 
hogy nem hagytak magamra, de képte
len voltam velük együtt hancúrozni, szo
morú képemmel jókedvüket venni sem 
akartam, ezért elvonultam a közös háló
ba, magamra húztam egy csergét és fe
küdtem nyitott szemmel besavanyodot- 
tan. Később, valószínűleg, mert megesett 
a szíve rajtam, mellém feküdt az egyik, 
az italozástól a szokásosnál vérmesebb 
feleség, csókolózás helyett megharap
tam, mert hirtelen nem találtam a visz- 
szautasításnak más elviselhető formá
ját. A szavak, mint a ragadozó madarak 
nagyra formálódott köpetei, nem találtak 
utat bennem a kiöklendezésre. Fájdalmat 
okozva elhallgattattam hívatlan ösz
töneit. Később arra ébredtem, hogy az 
italtól mámoros férj támaszkodva áll
dogált a többszemélyes széles ágy lábá
nál, választ keresett arra, hogy mi tör
tént, történt-e valami? Nem segítettem. 
Társaságainkban az egymás feleségeivel 
szembeni viselkedésben nem mentünk 
tovább a nyílt szimpátia beismerésénél. 
Egyszer, éppen nálunk, a Györgyfalvi 
negyedi lakásunkban tartott egyik ösz- 
szejövetelen, levegőre vágyva az erkélyre 
igyekeztemben, gondolkodás nélkül hir
telen szájon csókoltam az egyik barátunk 
mindig vidám, örökké mosolygós és ked
ves asszonyát. Nem tiltakozott, nem lel
kendezett. Később baráti hangon nyug
tázta, hogy szimpátianyilvánításomat 
természetesnek találta. Ezzel úgy zár
tuk le a történteket, hogy nem közeled
tünk, de nem is távolodtunk egymástól. 
Megnyugtatónak éreztem akkor, hogy 
lehetséges férfiak és nők között testiség 
nélküli barátság is.

Akkoriban csökönyös naivsággal az 
Ifjúmunkás hatvanadik évfordulójára 
készültem. Arra gondoltam, ha sikerült 
Bodeát megnyerve, a fél évszázados év
fordulót elfogadtatnom a hatalommal, 
a sablonokhoz szokott pártvezetés évti
zeddel később gondolkodás nélkül sza
bad utat enged a lapunk hagyományai
ra támaszkodó elismertetésünknek. Erre 
azért volt nagy szükségünk, mert soka
sodó jelek mutatták, hogy fokozatos meg
szüntetésünk tervezik. Apró lépésekben 
egyre több anyagot kellett átvennünk a 
Scânteia tineretuluitól, amit testvérla
punknak kellett neveznünk, pedig heti
lapként lehetetlen volt követnünk az or
szágos napilap koncepcióit. A szokásos 
sablon szerint lapunk ellehetetlenítésé
nek egyik lépéseként főszerkesztőnket 
meneszteni kellett. Hiába volt főnökünk 
minden lépését meggondoló jófiú (a fiam 
temetésén sem főszerkesztőként, sem ba
rátként nem mert megjelenni, és a la-

Itatás, tempera, karton, 1966

púnknál szolgálatos szekus év végi intéz
ményes ajándékkonyakját is, vonakodva, 
de elfogadta), mégis, érdemei elismerése 
mellett, szép lassan mennie kellett.

Helyébe, más magyar lapokhoz hason
lóan, olyan pártaktivista került, aki az 
újságíráshoz semmit sem értett. A sors 
kegyetlenségéből már évekkel azelőtt ta 
lálkoztam Brassóban azzal az aktivistá
val, aki bár magyar volt, a „könnyebbség 
kedvéért” kéréssel románra fordította 
a szót. Jó előmeneteléért vitték fel az if
júsági szervezet Központi Bizottságába. 
Előmenetelét pedig gátlástalan asz- 
szimilációs készségének köszönhette. 
Egyetemet végzett román felesége mel
lett eszébe sem jutott anyanyelvét meg
tartani. A fővárosba kerülve a „nép szere
tet fiának” fia barátságával dicsekedett. 
Nálunk alkalmazkodóan meglepően sze
rényen kezdte: magyarul tanult, dolga
ink iránt érdeklődőnek, velünk barátsá
gosnak mutatkozott. Bemutattam neki 
Bodeát, úgy tűnt, évfordulónk elismerte
tése sínen van.

Egyik, ezt beharangozó írásomban így 
fogalmaztam:

„Lapunk egész történetéből kikövet
keztethető: az Ifjúmunkás nem akart 
úgy olvasmányos lenni, hogy csupán 
szellemi rágógumija legyen a fiatalság
nak. A tudatos nevelés az első lapszám
tól, amelynek fejléce fölött A tudás ha
talom felirat állt, meghirdetett célunk. 
Gondolatokat közölni és kelteni az olva
sókban, vitára késztetni a megközelíthe
tő igazság nevében, ha másként nem, hát 
akkor a sorok között, még a cenzúra tör
lései nyomán fehéren maradt foltokkal is. 
A jópofáskodás, az üres szenzációhajhá
szás, a magazinok pehelykönnyű hangvé
tele nem volt és soha nem lesz igazán ke
nyerünk. A lap eredményessége, íróinak 
és szerkesztőinek elképzelése szerint, ol
vasóinak tetteivel mérhető leginkább.”

Látszólag a század második évtizedé
ben Kolozsváron megjelenő lapról emlí

tettem a cenzúrázást és a sorok közötti 
írás kényszerét. Akinek szeme volt, tud
ta, hogy az akkori egyre keservesebb je
lenre figyelmeztem. Idézetekkel terel
tem el a cenzor figyelmét, amikor az 
1920-as erdélyi ifjúsági kongresszus ha
tározataiból idéztem. Közben beharan
goztam azt is, hogy készen áll a párat
lan értékeket tartalmazó kétkötetes 
Ifjúmunkás-antológia. Részleteztem, mi 
mindennel foglalkozott a régi időkben a 
munkásfiatalok nevelését mindenek fö
lé helyező ifjúsági szervezet, a szerdán
ként sorra kerülő vitaestekkel, a minden 
második szombaton rendezett irodalmi 
estekkel, a vasárnapi kirándulásokkal. 
A viták anyagát gyorsírással jegyezték, 
hogy a tervezett ifjúsági lap szerkeszté
sekor hasznosíthassák. A sablonos KISZ- 
munka ellentételezéseként írtam:

„Az idézett határozat tizenkettedik 
pontjában pedig a következőket olvas
hatjuk: »Minden előadó köteles heten
ként legalább egy délutánt arra szentel
ni, hogy barátságot kössön két-három 
ifjúval, és hogy foglalkozzék nevelésük
kel« ez lenne a mai embertől emberig ter
jedő nevelőmunka őse. Ha az ifjúsági ve
zetők és az aktivisták elődeikhez mérten 
hasonló komolysággal barátokat keres
nének, bizony a KISZ-munka nem szo
rítkozna sok helyen a feladatok továbbí
tására, vagyis parancsolgatásra, hanem 
a bensőséges, elvszerű barátság erejével 
megsokszorozódhatna.”

Akkoriban kezdődött a pártirányítás
ban országszerte sűrűn hangoztatott, el
lenkezést nem tűrő figyelmeztetés: „Ez 
nem vitatható!” Folytatása annak, amit 
évekkel azelőtt, némi előrelátással új
ságírói humorral így fogalmaztunk lihe
gő lelkesedéstől csöpögő, fentről kapott 
kötelező vezércikkek magyarra fordítá
sakor: „...gondolkodás nélkül követjük 
a párto t...” írásom megjelenését főszer
kesztőm következetességének köszönhe
tem. Elővigyázatosan, eldugott helyre 
tördelve, A régi Ifjúmunkás című írásom 
mellé egy tagdíjbefizetés nehézségeit tá r
gyaló jegyzet került, így valószínűleg el
kerülte a „cenzor” figyelmét. Hivatalosan 
már nem létezett cenzor, a szerkesztők fi
gyelmét az utólagos felelősségre vonás fo
kozta.

Évfordulónk ünnepléséről le kel
lett mondanunk. A kényszerű otthonülő 
munkával szerkesztett vaskos antológia 
két kötetével hiába házaltam Domokos 
Gézánál, előszót sem volt hajlandó írni, a 
Politikai Kiadónál is állt egy ideg, végül 
a Dacia Könyvkiadó tervében szerepelt. 
A lap kezdeteiről az első kötetbe gyűj
tött anyagot ejtették, a második kötetben 
munkatársaimtól gyűjtött tanulmányo
kat úgyszintén. Végül a román testvér
lap anyagaiból „válogatott” különféle 
semmitmondó szervezeti élettel foglalko
zó írások fordításaival kiegészített bro- 
súrányi könyv látott napvilágot, amely
re még azt sem mondhattuk, hogy nem 
ártott senkinek: az Ifjúmunkás hírnevét 
szégyenteljesre árnyékolta.

* Részlet a szerző emlékirataiból: 
SUMMA III. kötetének második, 
Ezerkilométerekkel-2 című könyvéből.
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BAKK ÁGNES

(El)veszett
jelentés
Egyik szemem sír, a másik mérgelődik 

Goda Krisztina Veszettek című filmjének 
bemutatója után. Végre valaki, aki az új 
filmtámogatási „érában” egy fájdalma
san aktuális kérdéssel foglalkozik, de va
lahogy annyira kerüli az aktuális kérdés 
megnevezését, hogy a fürdővízzel együtt 
a gyereke(ke)t is kiönti.

Dinamikusan, egy körbefutással kez
dődik a film: ifj. Vidnyánszky Attila a 
kisöcs, Máté szerepében a nézők számá
ra befutja a vidéki kisvárost, hogy kon
textusba helyezze és érzékeltesse, meny
nyire szürke és lepukkant minden. A fiúk 
nyálcsorgatva nézik vitrinen keresztül 
az aerobikozó lányokat, de ez az egyedü
li csillogó pillantás bárkinek a szemében, 
amúgy mindenhol szürke házak, omla
dozó falak, szegényes kisbolt. Majd Máté 
nagyon jól teljesítve befut az edzője, Tibi 
bá által uralt sporttelepre és megpillant
ja Anitát, Tibi bá lányát, akit Törőcsik 
Franciska alakít. Egy kis telepi romanti
ka bontakozhatna ki a tanulás mellett a 
helyi kisboltban dolgozó jófej fiú és a bu
dapesti tanulmányait finanszírozni már 
nem tudó és ezért hazatérő lány között, 
akik származásuk miatt nem lehetnek 
együtt (Törőcsik Franciska bőrét elég sö
tétre maszkírozták). De nem épp ez törté
nik, és a szerelmük is félig-meddig „csak” 
mellékszál.

Goda Krisztina filmjében a vidéki vá
roskában élő, inkább bandázó fiata
lok (köztük Máté testvérével, a heves 
vérmérsékletű bandavezérrel, Jóéival 
együtt), akik eközben rendkívül válasz
tékosán beszélgetnek egymással, folya
matosan, már-már Stan és Pan módjára 
mindig bajba kerülnek. Először egy köz
téri fémszoborrablás tanúi, ahonnan a 
rablók elmenekülnek, de a kiérkező rend
őrök őket üldözik (miért is? hisz könnye
dén bizonyíthatnák, hogy nem ők tették, 
hiszen nincs náluk a műalkotás), majd 
természetesen „véletlenül” a helyi könyv
tárat gyújtják fel, miközben csak a ná

luk levő illegális anyagokat szeretnék el
tüntetni. A dramaturgia kismértékben 
sántít, sőt az elején kissé untat is, de a 
kétórás film azért mégis tele meglepeté
sekkel, csavarokkal és dühítően elszomo
rító elemekkel. Vannak benne érdekesen 
megformált karakterek, akik mégiscsak 
mintha egy külföldi filmből léptek volna 
elő, jól öltözöttek, választékosak: ilyen a 
polgármester asszony, aki tehetetlen a fi
atalokkal, de azért nem akar nekik rosz- 
szat, de például a bandával ellenséges 
fiúkat inkább „egy kaptafára készítet
ték”, nem tudunk meg róluk, a hátterük
ről szinte semmit, csak az a feltűnő, hogy 
mindenki erőszakos. Majd megérkezik az 
új rendőrtiszt, aki a korrupció ellen akar 
kétkezi munkával is harcolni és egy pros
peráló ifjúsági életet szeretne teremteni. 
A Fenyő Iván által alakított „vezér” (aki
nek az alakításához a színész mostaná
ban egyre inkább előretörő ezoterikus 
„kisugárzása” is mintha hozzáadna vala
mi pluszt) az elején pozitív, megnyerő fi
gura, aki a végére elfajul. De kétségkívül 
hatékony vezérnek látszik.

A film valóban az elveszett sorsú fiata
lok reménytelen kapálózásait mutatja be, 
majd azt a változást, amelyet egy kariz
matikus vezér hozhat az életükbe, új cé
lok felmutatásával. Azt, hogy utána mi 
lesz velük, már csak a vezető dönti el: je
len esetben az, hogy a saját céljaira, saját 
babérjainak learatására használja őket. 
Tudja jól, hogy kell karriert csinálni: oda 
jön, ahol senki más számára nem terem 
babér, hisz ott lehet nagy dolgokat véghez 
vinni, azaz onnan kezdheti el akár a sa
ját szemétdombjának kialakítását, ame
lyen megfelelően kakaskodhat. A vezér és 
a csapat pszichológiáján túl, a két testvér 
viselkedése, valamint a fiatalabbik „elté
velyedése”, majd a helyzetből való mene
külése amerikai forgatókönyvek szerint 
történik, magyar körülmények között. 
Bár a végére már-már sablonosán ösz- 
szetartanak, a fiatalabbik, a moralizáló 
-  ő lehetne a kisebbik királyfi, aki a vé
gén megkapja az öreg király lányát, az
tán mégis elveszít mindent — elmegy a fő
városba, mert más menekvési útvonalat 
már nem lát. (Egy következő részt meg
érne, hogy innen hogyan boldogul to
vább.) A cselekmény tömény, a probléma 
forró, a dramaturgiai megoldások néhol

elnagyoltak, talán csak a dialógusok le
hetnének életszerűbbek, már amennyire 
ezt a film megkövetelné.

A dialógusok valószerűtlenségén túl 
azonban komolyabb kérdéseket vet fel az 
alkotás, amely mindvégig megpróbál ki
csit fiktív, kicsit valóságos maradni: pél
dául az önbíráskodásra egyre inkább 
hajló, sokáig elveszettnek hitt fiatalok 
tömörülését egyesületnek hívják folya
matosan, míg az angol feliratban már 
guard\iént szerepel -  ugyanúgy, ahogy a 
filmet beharangozó híradások is gárda
filmként aposztrofálták már jóval koráb
ban az alkotást. A kényelmetlenebb pont 
viszont az, hogy az egyre inkább veszé
lyeztetett közösséget folyamatosan tele
pieknek (azaz szegénynegyedieknek) ne
vezik, ezáltal megkerülve, hogy a cigány 
vagy a roma szót használják, és egyál
talán, hogy a jelenkori magyarorszá
gi helyzetre utaljanak. A telepi szerep
lőket gyakorta sötétebb bőrű színészek 
alakítják, és azért nem csak roma szár
mazásúak, mivel a rendező többször pa
naszkodott, hogy alig tudtak pár roma 
származású színészt találni a forgatás
hoz. így meglepő, hogy ha már a szándék 
létezett, akkor miért nem nevesítették 
egyszer sem. Ez felveti az ábrázolások 
hitelességének kérdését: bár valóban ar
ra törekedtek, hogy ne csak roma szár- 
mazásúakat szerepeltessenek bűnö
zőként, ezután a mezei néző már nem 
tudja, hova kapjon, kit minek nézzen. 
Mintha néha a film is azt sugallná, hogy 
a szegény, Kazincbarcikához hasonlí
tó településen „cigánybűnözés folyik” és 
ez ellen léptek fel a helyi fiatalok. De a 
Szabadság, szerelem és a Kaméleon című 
film rendezőjének nem ez volt a szándé
ka, hanem inkább csak a folyamatos el
hallgatás miatt alakulhatott ki ez a visz- 
szatetsző értelmezés. Igaz, elhangzik a 
filmben, hogy nem csak a telepiek a bű
nözők, illetve ha az egyesület tagjai épp 
egy olyan betörésről kapnak hírt, ahol 
tényleg nem a telepiek az elkövetők, ak
kor kissé lassabban igyekeznek orvosol
ni a helyzetet. De ezek mintha már csak 
egy „píszí állítás” részei lennének az al
kotók részéről.

A film is vállalja, hogy nem tud vá
laszt adni a fiktívnek ábrázolt, már-már 
jelentés nélküli problémára, de happy 
endet sem akar nyújtani. Ami a végére 
mégis megnyugtató, mert nem mindent 
tudó rendezői elgondolással van gon
dunk, hanem -  akárhogy is nézzük -  a 
jelenünkkel.

Veszettek, színes magyar film, 115 
perc, 2015. Rendező: Goda Krisztina. 
Forgatókönyvíró: Divinyi Réka.
Producer: Kálomista Gábor. Zene: 
Moldvai Márk. Vágó: Kovács Zoltán. 
Szereplők: Fenyő Iván, Györgyi
Anna, ifj. Vidnyánszky Attila, Törőcsik 
Franciska, Molnár Piroska, Klem Viktor, 
Gáspár Sándor, Nyári Oszkár.
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FISCHER BOTOND

Fergeteges
kényelem
Szép őszi este, szépek Nagyvárad fényei 

is, szép a váradi színház épülete. Kellemes 
vasárnapi hangulat, ünneplőbe öltözött em
berek gyülekeznek. Bent leadják a kabáto
kat a kedves és fiatal ruhatárosoknak, cse
vegve bevonulnak a páholyokba, zsöllyébe. 
Az egésznek van valami enyhén anakronisz
tikus hangulata, ami persze nem baj, az em
bernek az az érzése, mintha itt még létezne 
valamilyen polgári világ, a maga kényelmes
ségében, magabiztosságában, mint a cserép
kályha mellett gőzölgő kakaó egy ilyen hűvös 
őszi estén. De valahogy nem tudom elhinni, 
hogy ez valóban létezik, nem csak jóleső' ön
csalás, és persze azt sem zárhatom ki, hogy 
de, csak velem van a baj. És ugyanez a ket
tős érzés marad bennem az előadás után is.

Csiky Gergely Buborékok című műve iga
zi vígjáték, a színpadot közelről ismerő mes
ter a nevettető dramaturgia receptjének 
birtokában szövi a történetet a jól adagolt 
replikák révén. A Somlay család felszínen 
tündöklő, alatta a csőd szélén billegő életébe 
nyerünk bepillantást. Az apa, a papucsférj 
Ignác, a buta feleség, Szidónia, az elkényez
tetett gyermekek, a család barátai, a vidé
ki rokonok. Pénz, politika, pályázat, előnyös 
házasságok keresése. Szövetek, színház, 
szerelem. A kulcsszavakból is kirajzolódik 
a Buborékok világa, amelyben a félreér
tések és titkok szövevényéből komikus je
lenetek egymásutánjával elérünk a hely
zet tisztázásáig és az erkölcsi tanulságig. 
„Csiky Gergely vígjátéka valódi önzéstörté
net, mely bizonyítja: a csillogás pénz nélkül 
elhalványul, a szeretet belátás nélkül csak 
ártani tud. A buborékok ma éppen úgy el
pattannak, mint 130 évvel ezelőtt, pukka
násuk önfeledt kacagásként visszhangzik a 
nézőtérről. Pukk!” -  mondja a szinopszis.

És valóban, a közönség szemmel látha
tóan nagyon jól szórakozik. A színészek 
is szemmel láthatóan jól érzik magukat a 
színpadon. A társulat játéka is önfeledt, 
összehangolt és kiegyenlített minőségű. 
Remekül kitalált és remekül eljátszott ka
raktereket látunk, a megfelelő mértékben

karikírozva. Ifi. Kovács Levente Somlay 
Ignáca nem a megszokott papucsférj, össze
tettebb, a konfliktuskerülés inkább az ön
zés egy fajtája nála, csak hagyják békén. 
Igazán emberi. Molnár Júlia Szidónia szere
pében olyan irritáló tud lenni, amilyennek 
éppen lennie kell, hogy a történet hiteles 
maradjon. Balogh Attila Bélája a modo
ros, elrajzoltságában életszerű fontoskodó, 
Sebestyén Hunor Róbertje a felelőtlensé
gében is nagyon szerethető jófiú, Tasnádi- 
Sáhy Noémi Szerafinja a tündöklő nőiség, 
aki butaságában is értelmes marad, és így 
tovább, mindenki „csont nélkül” hozza a jól 
kitalált szerepet. Kiemelném Kardos M. 
Róbertét Morosán Demeter szerepében, a 
joviális vidéki rokon, aki kissé buta, de ku
tyahűséggel tud szeretni -  játéka a magyar 
filmvígjátékok „fekete-fehér korszakának” 
klasszikus komikusait idézi, tényleg pazar.

Dicsérni kell a ritmust is, ami esszenciális 
egy vígjáték esetében. Jól ütemezettek a pár
beszédek és a poénok, a kitartott csendek, a 
csendek közbeni „pofavágások félre”. Jól üte
mezettek a gégék, a mozgás, ami, a közönség 
nagy tetszésére, gyakran megidézi a burleszk 
hőskorát is, de csak amennyire ez belefér, túl
zások itt sincsenek. Ez jellemzi Novák Eszter 
rendezését: túlzások nélkül, minden ponto
san kitalálva. Olyan, mint Csiky szövege: 
egy, a színpadot jól ismerő szakember mes
termunkája. Magától értetődően könnyed. 
(Tudjuk, ezt általában nagy munka elérni.) A 
teret stilizált, ide-oda mozgatható hatalmas 
tolóajtók képzik, valami színpadnyi nagy 
ódon vagy ódonnak tűnnő vitrin üveglapjai. 
Ennek a térnek az előterében a szintén kis
sé régiségkereskedői stílusú bútorok, ebben a 
térben mozognak a szintén stilizált, véletle
nül se mai jelmezekbe öltözött alakok.

Csiky 1884-es szövege tényleg a száz
harminc évnyi távolság legkisebb érzete 
nélkül válik jelenvalóvá a váradi színpa
don, ez, a rendezés és színészi játék mellett 
Kárpáti Péter dramaturgi munkájának 
köszönhető. A jelenvalóság azonban csak
is a színpadra vonatkozik, nem a társadal
mi jelenre. Eszemben sincs számon kérni 
valamiféle erőltetettnek ható, mobiltelefo
nokat a kelléktárba röpítő aktualizálást. A 
közönség, mint ez az előtérben elcsípett be
szélgetésfoszlányokból kiderült, valószínű
leg amúgy is erősen kifogásolta volna ezt. 
De újra megpedzem a kérdésemet, nem ön
csalás-e ennyire azt kapni, amit elvárunk.

‘TíhÚEÁI'RSIÜVÍ
A színészek sziporkáznak, jól érzik ma

gukat a rivaldafényben, a közönség egy
re hangosabban nevet és tapsol, nagyon 
jól érzi magát a nézőtéren, it’s a win-win 
situation. De. De nem tudom, hogy akár az 
alkotók, akár a közönség részéről rendben 
van-e ez így. Számomra, és ez persze ízlés 
kérdése, az egész túl kényelmes. Azzal az 
érzéssel jövök ki, hogy szép munka volt, 
mindenki boldog, de az egésznek semmiféle 
tétje nincsen, az előadás, címéhez hűen, ki
pukkan a tapsrend végén.

Az, hogy a váradi Buborékok a 2015/2016- 
os évadban kerül műsorra, puszta vélet
lennek tűnik, az előadás megtörténhetne 
húsz évvel ezelőtt vagy húsz év múlva is. 
És nem az időtlenség, hanem a semleges
ség miatt. Ami baj. Ismétlem, nem a külső
ségekben való kortárssá tevést kérem szá
mon. Hanem azt, hogy egy előadás valóban 
megtörténjen, az itt-és-most-nak legyen tét
je földrajzi, társadalmi értelemben is, hogy 
miért éppen Nagyváradon, miért ezt a szö
veget, miért így. Nekem ez túl kényelmes, 
ami könnyen unalomba is taszíthat. Miért 
nem mozdítja ki a közhelyeiből a befogadót? 
Mert az, hogy a pénz veszélyes, a korrup
ció örök, a csillogás üres, ezek bizony köz
helyek. A nők és férfiak ezerszer elmon
dott rossz tulajdonságairól nem is beszélve. 
Miért jó az, ha a néző harsányan nevet a be
rögződött nemi szerepeken, azok túlságosan 
is elfogadott, kölcsönös agresszivitásán?

Amit számon kérek, az a valódiság. 
Merjen egy előadás legalább annyi kényel
metlenséget felvállalni valamelyik olda
lon, hogy megbontson egy tizenkilencedik 
századi szöveget annyira, hogy létrejöhes
sen az a helyzet, amelyben valós kérdések 
tevődhetnek fel, nem újraismételtek, ame
lyekre már túlságosan is régen kész vá
laszaink vannak. Hogy megcsinálja azt 
a truvájt, amikor a nevettető, neadjisten 
„könnyed” színjátszás zsonglőrködését, sőt 
zsenialitását, a burleszk vaskosságát meg
tartva mutasson is túl önmagán. Több le
gyen, mint egy kitűnően összerakott, a 
szakmát jól ismerő művészemberek ál
tal létrehozott vasárnap esti program. 
Szerintem erre van szükség Nagyváradon 
is, akárhol, ahol megtörténik a színház.

De nem akarok fanyalogni. Az előadás va
lószínűleg maximálisan teljesítette azt, amit 
akart, önmagával szemben tehát követke
zetes. A felállított viszonyítási rendszerben 
minden a helyén. Körülnéztem, mindenki 
elégedett volt, felnéztem a színpadra, jó szí
nészeket láttam, akik élvezték azt, amit csi
nálnak. Ez nem kevés, ez nagyon sok. Az 
meg talán maradjon az én bajom, hogy ne
kem a színház nem a gőzölgő kakaó.

Nagyváradi Szigligeti Színház. Csiky 
Gergely: Buborékok. Szereplők: ifi. Kovács 
Levente, Molnár Júlia, Balogh Attila, 
Tasnádi-Sáhy Noémi, Sebestyén Hunor, 
Keresztes Ágnes, Nagy Tímea, Csatlós 
Lóránt, Kardos M. Róbert, Hunyadi István, 
Tóth Tünde, Szotyori József, Hajdú Géza, 
Szabó Eduárd, Gajai Ágnes, Dobos Imre, 
Körösi Kristóf. Rendező: Novák Eszter. 
Dramaturg: Kárpáti Péter. Díszlet- és jel
meztervező: Florina Bellinda Vasilatos. 
Rendező munkatársa: Tasnádi-Sáhy Péter. 
Ügyelő: Joó Emilia. Súgó: Körner Anna.
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K özösségi költészet -  
közösség nélkül?
A Sanyi bá című, könnyed humorú 

rövidprózakötet után Muszka Sándor egy 
súlyos, nyers és elevenbe vágó mondani- 
valójú, többségében közéleti verseket ta r
talmazó könyvvel jelentkezett. A kötet 
provokatívnak mondható nyersességgel 
beszél az erdélyi magyar/székely társa
dalom néhány akut problémájáról, szem
benézésre, elszámolásra késztetve. Azt is 
mondhatnánk, hogy nyílt társadalmi vi
tára késztet, tabudöntögetésre. Sajnos -  
és ha úgy vesszük, ez éppoly döbbenetes, 
mint a kötet maga -  a hatás elmaradt, 
nem indult el a közbeszéd, sem valami
féle irodalmi vita, az érintettek nem re
agáltak érdemben (vagyis: sehogyan). Ez 
részint azt jelenti, hogy itt, Erdélyben, a 
közéleti/politikai költészetnek nem jött el 
úgy a reneszánsza, mint Magyarországon 
a 2010-es évek elejétó'l, részint pedig azt, 
hogy újra le kell számolnunk azzal az il
lúzióval, hogy a költészetnek némi közös
ségformáló ereje volna. Vagy egyszerűen 
csak ott van a kutya elásva, hogy a könyv 
magyarországi kiadónál jelent meg, s az 
erdélyi terjesztése nem volt elég erős ah
hoz, hogy egyáltalán eljusson, ahová el 
kellett volna jutnia?

No, de mielőtt ennyire beleásnánk ma
gunkat Muszka verseskönyvének (elma
radt) hatástörténetébe, eló'ször nézzük 
meg pontosabban, miró'l is van szó!

Muszka egyszerű versnyelven fogalma
zott kritikája egyaránt érinti a kulturális 
elmaradottságban, igénytelenségben élő 
(vidéki) székelységet, az ezt kihasználó, 
a Székelyföldre skanzenként tekintő' po
litikusokat, s azt a helyzetet, amit mind
ez generál: a fiatalok elvándorolnak, a 
hagyományos székely értékek eltűnnek. 
Inkább beszélhetünk anyagi és szellemi 
nyomorról, beletöró'désró'l, alkoholizmus
ról, mint hitről, erőről, közösségépítés
ről -  vagyis mindaz, amit a székely em
ber erényeinek tartottunk, szétmállóban 
van, jobbára a múlthoz tartozó entitás, 
melyre esetleg kókadt nosztalgiával te
kinthetünk vissza. A költő vesszőparipája 
az is -  amint ennek versein kívül egy in
terjúban is hangot adott - , hogy: „ezen a 
tájon tömbben él a magyarság, kulturáli
san mégis periféria”. Egy kulturális iden
titását elvesztő, magára hagyott, elvesző, 
morálisan elzüllő székelységkép jelenik 
meg a kötet lapjain. Summa summarum: 
Muszka a jelent értékveszítettként áb
rázolja, és bizony olyan példákkal, élet
helyzetekkel támasztja alá mondandóját, 
hogy a hitelességhez nem férhet kétség. 
(Csak zárójelben, hisz az elkészült alko
tások szempontjából elvileg nincs nagy 
jelentősége, de az alkotáslélektani hátte
ret nem árt ismerni, pláné, hogy közéleti 
líráról beszélünk: Ha valaki, hát Muszka 
készíthet autentikus látleletet a székely 
életről, hisz ott él most is a Székelyföldön, 
Csíkszépvízen, egy öregotthonban dolgo
zik, korábban pedig a megyei tanács al

kalmazottjaként volt alkalma betekin
tést nyerni az itt zajló folyamatokba. 
Terepismeret van hát, tán több is, mint 
kellene...)

A legkiábrándítóbb helyzetképet talán 
a Transzilván látlelet című vers (székely 
rap) nyújtja: „Hölgyek és Urak ez hát a 
látkép/Nem vérre babra megy csak a já- 
ték/Amott húzódnak a hallgatag falvak/ 
Itt nem csak mézet de bármit (belnyal
nak (...) Jöhet hódító turista bátran/ 
Táncolunk néki népi ruhában/Címerünk 
fénylő kürtőskalács/Hogy hol tartunk hí
ven jelzi a barna máz/Tűzgyújtónak kell 
csak a könyv itt/Lagzihoz írja ki írja ver
sit”. Keserű szavak ezek, de Muszka még 
ezeket is übereli: amit a politikusok kap
nak, nos, hát nem fogják kitenni az ab
lakba. Leleplezi cinizmusukat, felelőt
lenségüket, az elvtelen helyezkedést: 
„A jövőt eladni nem kell félnetek/Az is
tenadta nép elmegy szavazni/Ha oly
kor morogna befogni száját/ígérj időn
ként autonómiát” (Első lecke). „Mit kíván 
a székely-magyar/Aludni ameddig akar/ 
Kilopták szemét nem látja/Nem volt nem 
lesz nincs hazája” (Utcaének)

Muszka sok versben reflektál a köl
tői szerepre, a vers céljára, s hogy egyál
talán mi volna a költő dolga (nyilván, a 
versíráson kívül...). A legtömörebben az 
aformizmaszerű És te című vers foglal
ja össze, amit Muszka minderről gondol, 
mely vers szintén a (kényszerűségből) 
közéleti szerepet vállaló, lázadó alko
tót mutatja: „Láttál-e költőt a hatalom 
pártján?” Visszatérő motívum az írás ér
telmetlensége: Az Őszi sorok ban így be
szél: „Ideje ím a hallgatásnak’VAkár a 
versben amelyben már nem hiszek”. A 
Magánlevélben ezt így variálja: „Nem írni 
többé nem írni verseket”. Tehát értelmi
séginek lenni sem leányálom e vidéken, 
sőt, a kínok netovábbja, hisz az értelmi
ségi látja az összefüggéseket, változtat
ni azonban ő sem képes, csupán (ön)iro- 
nizálhat: „Az ember mert van belátja 
végül/Szavaknál többet ér fokos/S nincs 
miért verseit németül svédül/Ha minden
ki hülye csak ő okos.”

Számszerűségében több a magánéle
ti vers a kötetben, mint a közéleti, de ez 
utóbbiak képezik a könyv fő újdonságát, 
ugyanakkor a magánéletiek folyamatosan 
dialógusban állnak a közéletiekkel, reflek
tálnak rájuk, amolyan folyamodványok, a 
külső helyzetállapot belső megélései.

Például a köteteim sem a közéleti ver
sek ciklusából van kiragadva, hanem jel
legzetesen magánéleti, és arra utal, hogy 
a szerző versei ebben a minden mindegy 
világban elsősorban a társadalom pere
mén élőknek szólnak: „Ha írnék mert ír
ni nekik írnám tán(.. ,)/Magányos nők
nek, bukott fiúknak”. (A fogalompár nem 
teljesen összeillő, a nőnek a férfi volna a 
megfelelője -  vagy ellentéte? -  nem tu
dom, ez a disszonancia szándékos-e).

A Muszka kötetében ábrázolt világ egy 
Senkiföldje, Istenes versé ben így fohász
kodik: „Ments ki ha bírsz e komédiából/ 
hol minden nélküled van.”

A záróvers, a beszédes című Ország- 
hűlés, olyan, mint egy ostorcsapás, még 
egyszer összegzi azt, amit a korábbi al
kotások felvillantanak: „Nem tanultunk 
semmit így nem felejtünk/Úgy ismernek 
de csavaros az eszünk/Mit lehetett kihar
coltuk magunknak/S bár a pártok a zse
bünkben matatnak.../ Gyermekeink sza
naszét a világba’/Mosogatnak új hazát 
Angliába’.” Ennél mélyebbre már nem le
het vinni a hangot, ez már a teljes kilá- 
tástalanság, a jövőtlenség hangja, a tel
jes illúzióvesztésé.

A Muszka-féle versbeszéd, akárcsak 
a korábbi kötetek esetében, a végletekig 
leegyszerűsített, minimalista, az élőbe
szédhez hasonlít. Rímes verselés az övé, 
de a rímelés olykor szándékosan rontott. 
Képszegény, kevéssé metaforizált költé
szet ez, melyben a lírai én direkt módon 
van jelen, és egy jól körülhatárolt közös
ség tagjaként fogalmazza meg búját-ba- 
ját. A helyzetkép elkeserítő, az alaphan
gulat negatív, egyetlen biztató van az 
egészben: ha képesek vagyunk ilyen ke
gyetlen őszinteséggel szembenézni ma
gunkkal, akkor talán... De -  és itt most 
vissza kell kanyarodnunk a kiinduló
ponthoz: vajon miért maradt olyan „hé
zagos” Muszka kötetének recepciója, mi
ért nem lett közbeszéd tárgya? Csak nem 
azért, mert struccpolitikázunk? A kötet 
több kérdést felvet, mint amennyit meg
válaszol, s e kérdések többsége nem esz
tétikai jellegű. Összességében jó olvasni 
Muszka könyvét, hisz világképe nega
tív ugyan, de a megszólalásban, a nyelv
ben, formában végig van valami játékos
ság, dac, irónia, (némi villonos-faludys 
utánérzet), ami a befogadást könnyebbé 
teszi.

A könyvhöz tartozik egy CD-melléklet: 
az Orbán Ferenc vezette Evilági együttes 
a kötet 13 versét zenésítette meg, jól el
kapva a Muszka-líra lényegét, autentikus 
zenei nyelven adva vissza hangulatát.

Muszka Sándor: Magányos nőknek, 
bukott fiúknak. Orpheusz Kiadó, 
Budapest, 2014.
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Utazás és útra hívás Sokszínű jelentés a 
folytonosságrólLaczkó Vass Róbert: 

Nyitott szemmel /., Exit 
Kiadó, Kolozsvár, 2015.

Nyitott szemmel címmel je
lent meg Laczkó Vass Róbert in
terjúkötete, amely 2012-ben, a 
Györkös Mányi Albert Emlék
házban megkezdett, azonos nevű 
beszélgetéssorozatok írott válto
zatainak egy részét tartalmaz
za. Összegyűjtött, kötetbe sze
dett interjúkról van szó, hiszen 
az itt olvasható írások eló'zó'leg az 
Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület havonta megjelenő fo
lyóiratában, a Művelődésben lát
tak napvilágot. Só't, a szenny
címlapra lapozva már azt is 
megtudhatjuk, hogy jelen kötet 
egy tervezett sorozat első' része
ként indult útnak, indít útra.

A kötetborító erősen sokszí
nű, különböző szimbólumokkal, 
piktogramokkal illusztrált, el
ső' ránézésre már egyfajta tota
litásra, heterogén szemléletre 
való törekvést látszik megelőle
gezni. Az erdélyi magyar olva
sók zöme számára ismeretlen 
világokba, élettapasztalatokba 
való betekintést ígér. A tíz in
terjú mindegyikét egy-egy ilyen 
szimbólum jelöli, amelyek majd 
egyenként térnek vissza és bom
lanak ki az egyes beszélgetések 
során. Szerencsésnek mondható 
ez a fajta eljárás. Valóban olyan 
élethelyzetekről, perspektívák
ról, országokról, illetve külső és 
belső utazásokról olvashatunk, 
amelyekről nagyrészt pontosan 
ilyesfajta sűrített, asszociatív, 
ugyanakkor sok esetben igen
csak sztereotip fogalmaink, el
képzelések vannak.

‘j i iL s z ö ‘V‘Eg

LACZKÓ VASS RÓBERT
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Egyfajta totalitásigényt va
lóban kielégít a kötet, hiszen a 
Kamerunban önkénteskedő or
vos történetétől az Amerikai 
Egyesült Államok átszelésén ke
resztül a Himalája családi vál
lalkozásban történő bebarango
lásáig minden megtalálható itt. 
Másfelől viszont nem egy tanul
ságos történetekkel tarkított, 
naivan átfogó képalkotásra tö
rekvő és egységesítő perspektí
va alkalmazása a cél. Sajátosan 
bensőséges hangulata van ezek
nek a beszélgetéseknek, Lackó 
Vass Róbert kérdései, megjegy
zései teret engednek a szubjek
tív élettapasztalatok megnyilvá
nulásainak.

Nem a leplet rántják le ezek 
a beszélgetések egy-egy isme
retlen, egzotikus élményről, or
szágról, élethelyzetről. Semmi 
többet nem akarnak, mint ami 
egy olyan kötettől elvárha
tó, amely alcímében nem hét
köznapi történeteket ígér hét
köznapi emberektől. Valóban 
nyitott szemmel történő baran
golásokról van itt szó, olyasfajta 
betekintésekről, amelyek nem 
egy-egy utazást zárnak le, ösz- 
szegeznek, hanem útra hívják 
magát az olvasót is.

Keszeg Vilmos (szerk.): 
Folyamatok, szövegek, esemé
nyek. Egyetemi Műhely Kiadó- 
Bolyai Társaság, Kolozsvár, 
2014.

A Babeş-Bolyai Tudomány- 
egyetem Hungarológiai Tudomá
nyok Doktori Iskolájának gondo
zásában megjelenő,... című kötet 
két nagy fejezetből épül fel: az 
első a hallgatók 2014-es tudomá
nyos konferenciájának előadá
sait tartalmazza, a második pe
dig a 2013-2014-ben megvédett 
doktori disszertációk magyar, ro
mán, illetve angol nyelvű kivo
natait.

A címben megjelenő heteroge
nitás, sokszínűség visszaköszön 
a kötet lapjain is. Egyfajta látle
letnek, rezümének is tekinthető 
a tárgyalt tanulmánykötet, hi
szen a rendkívül sokrétű kuta
tás, tudományos munka egymás 
mellé helyezésével elsősorban 
egy olyan szinkrón nézőpon
tot érvényesítenek a szerkesz
tők, amely egyszerre teszi lehe
tővé a Doktori Iskolában folyó 
folyamatokba, szövegekbe, ese
ményekbe való betekintést. így 
egyidejűleg érzékelheti az olva
só a kötet fülszövegében megje
lölt négyfajta képzési irányban 
(irodalomtörténet, nyelvészet, 
zsurnalisztika, etnológia) tör
ténő mozgásokat, átjárásokat, 
módszereket.

Péntek János kötetkezdő ta
nulmánya azonban rávilágít a 
diakrónia fontosságára is, hi
szen a hungarológiai tudomá
nyos képzés kolozsvári előzmé
nyeiről olvasva láthatóvá válik 
az intézményes keretektől, ide
ológiai mozgásoktól, bürokrati
kus nehézségektől függetlenül 
megkezdett tudományos mun

ka folytonosságának fontossága 
is. Érzékelhető, hogy mennyire 
fontos és nélkülözhetetlen a va
lamikor megkezdett és követke
zetesen folytatott út, hogy most 
összegyűjtve, valóságosan egy 
helyre tartozókként lapozhassuk 
fel ezt a gyűjteményt. Hiszen 
nem kis tétje van annak, hogy 
a kolozsvári doktori képzés ke
retein belül kerülnek, kerülhet
nek egymás mellé többek között 
Geleji Katona István munkássá
gáról, Gyulay Lajos naplóköte- 
teiről vagy a kalotaszentkirályi 
reformátusok tárgyaikban meg
nyilvánuló vallásosságáról szóló 
tanulmányok.

A kötet végéről, a hátlapon ol
vasható fülszöveg felől még in
kább megragadható ez a fajta 
szellemiség. Hiszen a fent jel
zett egymásmellettiségekbe, fo
lyamatokba való betekintés in
nen nézve nem egy végpontnak, 
hanem egyfajta jelentésnek, lát
hatóvá tételnek látszik. A fülszö
veg tanúsága szerint ugyanis a 
tárgyalt tanulmánykötet már a 
folytatás reményével indul út
nak.

BENKE ANDRÁS
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Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Születésnap
kiállítással
Márton Árpád festőművész október 6-án töltöt

te 75. életévét. Ebből az alkalomból Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala és a Csíki Székely Múzeum 
rendhagyó ünnepséget szervezett életmű-kiállítással, 
valamint két gyönyörű kiadvánnyal. Az Illusztrálta 
Márton Árpád című könyvet Kozma Mária szerkesz
tette, és egy válogatást tartalmaz a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó által mejelentetett verses könyvek il
lusztrációiból, borítóképeiből. Erdély-versek és il
lusztrációk. A másik kiadvány a kiállítás igényesen 
kivitelezett katalógusa 124 színes reprodukcióval.

A Csíki Székely Múzeumban megrendezett kiál
lítás ünnepélyes megnyitója több szempontból is em
lékezetes volt. Egyrészt, mert a csíki múzeumban 
nagyon ritkán fordul elő, hogy kortársak kiállítá
sa kapjon teret, másrészt, mert e neves festőművész 
több mint száz alkotását (olajképek, temperamunkák, 
pasztellek, akvarellek, rajzok) felsorakoztató tárlatra, 
illetve a megnyitóval összekötött születésnapi köszön
tésre akkora közönség gyűlt össze, amekkora még so
ha nem fordult elő C s ík s z e re d á i kiállításon.

A festőművész, tanár, a helyiek Árpi bácsija nem 
csak ünnepeltje, hanem főszervezője, kurátora is volt 
az öt múzeumi nagytermet betöltő kiállításának. A 
múzeumban, különböző gyűjteményekben, magánsze
mélyek tulajdonában, illetve magántulajdonban levő 
alkotásokat, valamint a térben elhelyezett életrajzi do
kumentumokat tartalmazó tárlat Márton Árpád eddi
gi legnagyobb és legátfogóbb kiállítása, melyet a szer
ző maga rendezett, kronológiai, műfaji, illetve tartalmi 
szempontok szerint. A múzeum termeiben sétálva a lá
togató végigkövetheti ezt a szerzői pályát a kezdetek
től napjainkig, nyomon követheti ennek a nagyon gaz
dag, nagyon munkás és árnyalt alkotói történetnek a 
különböző fázisait, műfaji gazdagságát, lelki gyötrel
meit, festői jellegzetességeit, szépségét. Olyan munkák 
is szerepelnek, melyek még soha nem voltak kiállít
va, mint például az a pár tucat kép, melyeket még ma
rosvásárhelyi középiskolás éveiben készített. Márton 
Árpád a falu festője, Gyergyóalfalué, és Székelyföld 
festője, Erdély festője. A sors festője súlyos tartalma
ival, állandó izzásával, egyszerűségével. „A tegnap 
festője”, ahogy ő fogalmaz egyik írásában. A tegnap 
rezgéseit varázsolja képpé, abból teremtve holnapot. 
A tegnapok feltöltő ereje ad lendületet a folytatásra.

TÚRÓS ESZTER

A szerény és nagyszerű
B ebeşelea
A novemberre lapozott nap

tá r és a zenei direktorok bizo
nyos metszése folytán a világ 
legkülönbözőbb helyein egyszer
re szaporodnak meg ugrássze
rűen a requiem-kompozíciók 
bemutatásai. Halottak napja tá
ján így Kolozsváron is két jelen
tős vokálszimfonikus gyászmise 
szólalt meg. Az egyiket Marţian 
Negrea, a másikat Giuseppe 
Verdi írta. Bár semmi okunk 
nem lehet a Negrea-kompozíció 
leértékelésére, a Román Opera 
koncertjéhez képest jóval na
gyobb érdeklődés övezte a ko
lozsvári filharmonikusok Verdi- 
interpretációját -  nyilván a mű 
ismertsége, kedveltsége miatt. 
Mindkét requiemet egyazon kar
mester dirigálta, a még mindig 
nagyon fiatal Gabriel Bebeşelea, 
aki, bár szebeni születésű, haza
jön Kolozsvárra, mindahányszor 
hívják és agyonterhelt határidő- 
naplója megengedi. Tehetségét és 
tudatos szorgalmát mi sem iga
zolja jobban, mint hogy a 2016-os 
esztendő turnébeosztása rég le
záródott, és Bebeşelea már 2017 
nyarát-őszét tervezi, s úgy tűnik, 
egyre igényeltebb karmestere az 
európai koncerttermeknek — így 
sajnos egyre kevesebbet vezényel 
itthon.

Művészi felépítettségében, ki
dolgozottságában, célratörő meg
oldásaiban a kolozsvári Verdi-féle 
Requiem mind a Filharmónia 
ének- és zenekarának, mind 
Bebeşeleânak méltó névjegykár
tyája lehetne. Fiatál dirigensünk 
itt is bizonyította, hogy pontosan 
tudja, hol és miben van rá szük
ség. (Egy interjúban szóba hozta, 
hogy a karmesterek egyik leg
kényesebb feladata megismerni, 
hogy az adott zenekar belső vi
szonyai mellett miben segítheti 
a legcélravezetőbben az interp
retációt, illetve hogy nem „vállal
hatja túl magát”, nem akarhat a 
szükségesnél többet.) Keze alatt 
nem csupán az effektjeiben erős, 
„örökzöld” részek váltak zenei él
ménnyé: a mű kevésbé közked
velt, mélyebben gyökerező, olykor 
esetleg rejtekező pillanatai szint
úgy a katarzis esélyét hozták a 
figyelmes, nyílt érzelmű hallga
tó számára.

Ami Bebeşelea egyéni mun
kamódszerét illeti, a tanulás és 
kutatás vezérszerepet játszik 
zenészi alkotóéletében. Gyerek
korában hegedülni tanult Sze- 
benben, de már a líceumi évek 
alatt áttevődött érdeklődésének 
súlypontja a zeneszerzésre és a 
karmesteri munkára, hogy ezt

végül is Kolozsváron, a Zene- 
akadémián tanulja. A partitú
rában való elmélyedés, a zene 
„megtanulása”, a részletlehető
ségek, a delikát mozzanatok fel
ismerése kötik le leginkább fi
gyelmét. Mint vallja, a közönség 
csupán mintegy 10%-át érzékel
heti a munkájának, hiszen 40%- 
nyi idejét, energiáját, figyelmét a 
zenekarral való dolgozás foglal
ja le, a „maradék” fél viszont szi
gorúan egyéni munka, a művek 
mélyrétegeinek feltárása, a nagy 
életművű és jelentős zenei telje
sítményű elődök megoldásainak 
mérlegelése, próbálgatása, oly
kor kritikája. De a zeneértelme
zés és a „fenomén” kutatásának 
kívánalma természetesen arra is 
visszavezethető, hogy zeneakadé
miai évei alatt Bebeşelea annak 
a Petre Sbárceának a keze alatt 
tanult, aki a dirigensi mesterség 
egyik forradalmasítójaként szá
mon tartott Sergiu Celibidache 
tanítványa volt, márpedig ő -  
mármint Celibidache -  a husserli 
nyomvonalat követve valósította 
meg számos régi (meggyökere
sedett vagy elavult) interpretá
ciós felfogás alapokat érintő me
tamorfózisát. Bebeşelea így az 
egyik legtekintélyesebb és legna
gyobb művészi hozamú iskola, a 
20. század közepi „német vonal” 
folytatójaként áll igen tekinté
lyes zenekarok élén.

2011-ben learatta a zágrábi 
Lovro von Matacic karmester- 
versenynek — a világ öt legjelen
tősebb szakversenye egyikének 
-  babérjait. Oroszország, Olasz
ország, Horvátország, Német
ország, Ausztria, Nagy-Britannia 
jelentős színpadain már régi is
merősként köszöntik. De többek 
között az ő nevéhez fűződik az el
ső, igazán jelentős romániai if
júsági zenekar létrehozása is. 
Nyugaton már 40-50 évre visz- 
szatekintő hagyománya volt en
nek a szervezési formának, ami
kor 2008-ban többedmagával 
megalapította a Román Ifjúsági 
Zenekart, amelynek első, szebeni 
koncertjén maga is dirigált -  
mégpedig saját kompozícióiból.

Négy éven át Iaşi városának 
operáját vezényelte, jelenleg a 
szebeni Filharmónia vezető kar
mestere — bár állandó lakhelye 
Bécs, ahonnan jobban megköze
líthetők a legfontosabb pódiu
mok, fizikai és szellemi értelem
ben egyaránt.

Várjuk hát vissza minél gyak
rabban.

JAKABFFY TAMÁS
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Elhunyt Adonyi Nagy Mária költő, új
ságíró október 13-án, Berettyóújfaluban. 
Éradonyban született 1951. októ
ber 6 -án. A kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetemen, magyar-né
met szakon szerzett diplomát 1974-ben. 
Három évig Szatmárnémetiben taní
tott, 1978-tól Bukarestben a Munkásélet, 
1979-tó'l 1989 végéig A Hét belső' mun
katársa. 1990-1992 között a bukares
ti Romániai Magyar Szó, majd a Valóság 
szerkesztője, 1992-1995 között az 
Erdélyi Napló szerkesztője, főszerkesztő- 
helyettese. 1996-ban az Erdélyi Híradó 
könyvkiadó részlegének főszerkesztő
je, majd a Scripta Kiadó szerkesztője, 
később Budapestre települt, a Magyar 
Nemzet Hétvégi Magazinjának olvasó- 
szerkesztője lett. Irodalmi pályáját ver
sekkel, kritikákkal az Utunk ban kezd
te 1969-ben. Önálló verseskötetei: Emlék 
jelen időben (1978), Állatövi jegyek (1982). 
Több antológiában is szerepelt, a harma
dik Forrás-nemzedékhez sorolják.

Zenés, három nyelvű (magyar, ro
mán, angol) esemény keretében mutat

ták be A nagy Kilometrik szerkesztője, 
Horváth Benji új, Beatcore című ver
seskötetét, október 26-án a kolozsvári 
Insomnia kávéházban. Közreműködött 
Iszlai és Quidbop, továbbá André Ferenc, 
Selyem Zsuzsa és Szántai János.

Székely Csaba drámaíróval beszél
getett Kovács András Ferenc, a Látó 
szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, a 
marosvásárhelyi G. Caféban, október 
28-án. Az esten részletek hangzottak 
el a szerző Vitéz Mihály című díjnyertes 
drámájából.

Kovács András Ferenc volt az Erdélyi 
Magyar írók Ligája (E-MIL) Álljunk 
meg egy szóra elnevezésű estsorozatá
nak legújabb vendége, október 29-én, a 
kolozsvári Bulgakov kávéházban. A köl
tővel László Noémi, az est házigazdája 
beszélgetett.

Janovics Jenő-emlékhetet ta r
tottak november 5-11. között, a 
Kolozsvári Román Nemzeti Operában és 
Kolozsvári Állami Magyar Színházban. 
Bemutatták Salat Zakariás Erzsébet 
Janovics Jenő című tanulmánykötetét, 
levetítették Kertész Mihály A tolonc cí

mű némafilmjét élőzenei kísérettel, va
lamint a Zágoni Bálint által rendezett 
Janovics Jenő, a magyar Pathé című do
kumentumfilmet is. Selmeczi György 
karmester neves alkotókkal, előadómű
vészekkel működött közre a Szívem sze
ret című operettparádé bemutatásában. 
Műsorra került Silviu Purcărete Julius 
Caesar-rendezése, valamint egy Bánk 
bán-bemutató is.

November 12 . és 15. között rendezték 
meg idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásárt. Több mint 80 program 
várta az érdeklődőket, az író-olvasó ta
lálkozók, dedikálások mellett kiemelt 
irodalmi programokra is sor került, így 
például a Magyar írók estjére, amelynek 
Győré Balázs, Krusovszky Dénes, Papp 
Sándor Zsigmond és Tompa Andrea vol
tak a meghívottjai, vagy a Főszerkesztők 
estjére, ahol az erdélyi szépirodalmi la
pok, a Helikon, Irodalmi Jelen, Látó, 
Korunk, Székelyföld és Várad folyóira
tok képviselői voltak jelen. Hulló csillag 
címmel Jánosházy György-emlékestet is 
tartottak.

SS®

Bölcs em b erek
Úgy tűnik, a bölcsesség azon 

emberek sajátja , ...
A fősorok Pam Brown fenti aforiz

májának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. Magyar szappanmárka volt. 4. 

John Wayne Oscar-díjas filmje. 7. 
A szavak dzsókere. 10. Vük nagy
bátyja. 12. Nem hiába keres. 14. 
Szomjoltó folyadék. 15. Hajófar. 17.... 
megvénülünk; Jókai Mór egyik regé
nye. 18. Hím kutya. 19. Ankarai. 21. 
Tanzánia autójele. 22. És, latinul. 23. 
Bírósági dokumentum. 25. Kettőnk 
közül nem én. 26. Cipő alja. 27. 
Finom töltött sütemény. 29. ... Croce; 
firenzei dóm. 31. Beépítetlen ház
hely. 33. Vacak, pocsék. 35. Muzsika. 
36. Költői indulatszó. 37. Madridi 
sportklub. 38 Porszívómárka. 39. 
Olasz író (Dario). 40. Annyi mint, rö
viden. 42. Doktrína. 43. A végén egy
szerű! 44. Csuklón hordott időmérője 
van. 46. Igekötő. 47. Tartozást visz-

szafizet. 48. Tisztességtelenül ját
szik. 50. Egyre eszesebbé válik. 52. 
Háziszárnyas. 53. Szíria második 
legnagyobb városa.

FÜGGŐLEGES
1. A folytatás első része. 2. 

Tapogatózik. 3. Algériai kikötőváros.
4. Csak félig! 5. Régi számítógépmár
ka. 6 . Ott kezdődik! 7. Román férfi
név. 8 . Börtönbe csukát. 9. A folytatás 
második, befejező része. 11. Rangjelző 
előtag. 13. Az americium vegyjele. 15. 
Észak-amerikai fenyőféle. 16. Észak- 
Amerikából betelepített halfajta. 
19. Formásán húsos. 20. Török eve
zős csónak. 23. Pascal, röviden. 24. 
Azonos betűk. 26. A Nílus forrástava. 
28. Táplál. 30. Élősködő állat. 32. A 
föld irányában. 34. Győr német neve. 
39. Állat testrésze. 41. Kopíroz. 44. 
Leereszkedő jóindulat. 45. Francia 
márki író. 47. Véletlenül talál. 49. 
Ajak, angolul. 50. Mundérban van! 
51. Készpénz, röviden.

R. T.

A Helikon 22. számában 
közölt Utak című rejtvény 
megfejtése ... ha csak üldö
gélsz rajta.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca

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

Számítógépes tördelés; FAZAKaS BOTOND: nyomtatja a Abs/tótfolus) Kis Miklós református y«jt«koztwot 
A werkesiztpsóg címe; 4ÖQ024 Cfoffiapoca, sir, Dragalma 78-75. Postaftók 245, telefon: W)ţ).4Hfâ64 431690, triefon/te (Ö04í ö2644M 5I7v Víiámixwte:lwarí.Iietikoo®KmaíLcojn 

A HELIKON Alapítványi támogatJksal jelenik ntog — kiadja a ROMÁNJA} ÍRÓK SZÓVÉTSÉOE ISSN 1220-6288 Honlap: wwwJtoHkon.ro


	2015-12-10 / 23. szám (685.)�����������������������������������

