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Bánffy Miklós, 
az eklektikus grafikus
Bánffy Miklósnak, a múlt század eleje egyik legna

gyobb és legbefolyásosabb erdélyi személyiségének mun
kásságát, életművét az elmúlt évtizedekben szinte telje
sen feldolgozták a történészek, az irodalom-, színház- és 
művészettörténészek. Folyik a vita, hogy polihisztorról be
szélünk vagy nem, de mindenképp egyféle Bánffy Miklós- 
„reneszánsz” alakult ki, amely megérdemelt szintre eme
li e sokoldalú alkotót, munkáit megismerteti a szélesebb 
közönséggel is. Elemzések tucatjai jelentek meg, kiállítá
sokat, rendezvényeket szerveztek érdekes, egyedülálló te
vékenységéről, amelyek szakszerűen mutatták be a kü
lönböző művészeti ágakban elért eredményeit.

Lendülete, eredetisége az irodalomban nem talált min
dig kedvező fogadtatásra, nemegyszer támadták, ama
tőrizmussal, dilettantizmussal vádolták. Drámáira, no
velláira, amelyeket eleinte Kisbán Miklós álnéven közölt, 
Ady Endre reagált ilyenformán: „[...] Bűn volna Kisbánra 
azt mondani, hogy dilettáns, mert nem az, hanem a leg
szebb értelmű és úriságú amatőríró t...]”1 Annak ellené
re, hogy a neves költő védi a támadásoktól és pozitívan 
viszonyul Bánffy munkáihoz, a vélemény leírva mégis 
bántóan hangzik. Mindez azonban nem vette el a kedvét 
az alkotástól, folyamatosan írt, rajzolt, rendezett, irányí
tott. Politikusként, közszereplőként is támadták, különö
sen később, amikor már évek óta Erdélyben élt, vállalva a 
kisebbségi lét nehézségeit. Amint 1932-ben egy Schöpflin 
Aladárhoz címzett levelében feloldja a Fortéjos Deák 
Boldizsár memoriáléjának keletkezési okát, kiderül, hogy 
ez burkolt válasz lenne mindazoknak, akik támadták őt: 
„Mert Fortéjos uram igazában nem művészi kedvtelésből 
keletkezett, hanem az eredete az, hogy burkolt formában 
válaszolni akartam némelyek támadásaira, még pedig oly 
módon, hogy csak az érdekelt támadók értsék a szót, de a 
megnyilatkozásnak olyan formája legyen, mely a be nem 
avatottnak is élvezhető.”2

Grafikai munkásságát ilyen jellegű támadás nem ér
te. Ahogyan Murádin Jenő látja: Bánffy Miklós „föl-föllob- 
banó érdeklődéssel és eredetiséggel” rajzolt és „szakított 
a több évtizede elkoptatott »korhűséggel«, és helyette iz
galmas, újszerű színpadi látványtervezéssel lepte meg a 
közönséget.”3 Sajátos stílust hozott létre, komplex szemé
lyiségéből kifolyólag külön utakon járt, az „izmusokat”, 
amennyire lehet, kerülte: „ [...] én csak a képzőművészeti 
»izmusok«-ról mondtam rosszat. A futurizmusról és a ku- 
bizmusról. [...] nem minden „izmus” szolgálja a haladást.”4
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DÁVID GYULA

M ilolu : Egy rendhagyó  
Bánffy-regény
Bánffy Miklósnak ez a regénye több 

szempontból is rendhagyó: az, mert meg
születése (és írója néhány év múlva be
következett halála) után pontosan ötven 
évig hevert kiadatlan1; az, mert az írójá
ra még életében kiosztott szilencium2 el
teltével, miután végre napvilágra került, 
két egykorú újságcikket3 leszámítva sem
miféle figyelmet nem keltett, s főképp 
azért, mert egymagában áll a Bánffy- 
életművében is, amelyet -  néhány évvel a 
Milolu keletkezése előtt, némiképp az író 
70. születésnapjához kötötten, a Révai 
Kiadó gondozásában megjelent sorozat4 
kötetei kapcsán -  már újrakanonizált a 
kortárs kritika.5
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Egy „kalandregény” (ahogy az író ma
ga minősíti) a Naplegenda, a Nagyúr, a 
Martinovics, Az ostoba Li című színpa
di művek mellett? Az olyan novelláskö- 
tetek mellett, mint az Ady által mélta
tott A haldokló oroszlán, a Fortéjos Deák 
Boldizsár memoriáléja, vagy az össze
gyűjtött novellákat tartalmazó Farkasoki 
Az Emlékeimből, a Huszonöt év mellett? 
Vagy olyan regények szomszédságában, 
mint az irodalmi köztudatunkban napja
inkban végre helyére kerülő Erdélyi tör
téneti

írója életének azt a néhány évét, ami
kor született, áz akkor már hetvenötödik 
éves Bánffy helyzetét, sorsát ismerjük. 
Részletesen és dokumentáltan feltárta 
könyvében Marosi Ildikó6, történetiségé
ben is elemezte Csapody Miklós7. S mér
legre került az azt közvetlenül megelőző 
szintézis-igényű számbavétel is az író 70. 
születésnapja körül8.

A kisregény mostani (2007-es) meg
jelenése után megfogalmazott többszö
rös értékjelző minősítések ellenére („... 
van egy történet, amelyből hatásos bűn
ügyi filmet lehetne forgatni” -  Lőcsei 
Gabriella; „...ha lenne Magyarországon 
tévéfilm, meg is lehetne filmesíteni, mert 
minden megvan benne, ami ma egy sike
res detektívtörténethez kell” -  Bogdán 
László) azonban ma is érdektelenség ve
szi körül — igaz, az életmű egésze is csak 
most, az angol, francia, spanyol, olasz, 
német, holland fordítások9 visszhangos

sikere után kezd bekerülni a köztudatba 
Magyarországon.

De a művet nem a körülmények, ame
lyek között született, s nem is -  a magyar 
irodalomban igazán nem egyedülálló -  
hányatott utóélete minősíti, hanem ő ma
ga. Beszéljünk tehát róla.

A történelmi Magyarországról, sa
ját osztályáról és a történelmi osztályok 
Trianon iránti felelősségéről kemény, szi
gorú ítéletet kimondó Erdélyi történet 
után, s olyan művek szomszédságában, 
amelyek közvetett úton, vagy elszórt uta
lásaikban a közvetlen jelen eseménye
it reagálják le10, a Milolu kétszeresen is 
„rendhagyó” írás.

Születése dátum szerint is elhelyez
hető, a regényke végén ott a keltezés: 
„Kolozsvár, 1949. június 29.”, s nem sok
kal később már hírt is ad róla nővéré
nek Barcsayné Bánffy Katinkának: „Az 
új regényem elkészült, most másolják... 
Diktálás közben is faricskálok rajta, ez 
jól elfoglal s eltérít attól, ami a nyakamba 
szakad.” (A levél kelte: 1949. július 17.)11

Cselekménye Erdélytől távol -  
Budapestről kiindulva és oda visz- 
szatérve -  az 1930-as években, főképp 
Olaszországban játszódik le, egy, a buda
pesti Szépművészeti Múzeumból ellopott 
Leonardo-kép körül. Főhőse egy sikeres 
magyar zeneszerző -  különben javakora
beli férfi és megrögzött agglegény -, aki 
akarata ellenére bonyolódik bele a tör
ténetbe. Egy addig számára ismeretlen 
hölgy (menet közben kiderül róla, hogy 
az Est-lapok riportere) rábeszélésére egy 
aukción Szicíliában megvásárolja a má
solatnak hitt -  és akként áruba bocsátott
-  képet, s ezzel célpontjává válik egyik fe
lől a képtolvaj maffiának, másik felől az 
olasz fasiszta karhatalomnak s időnként 
a magyar titkosrendőrségnek is, míg vé
gül számtalan életveszélyes kaland után
— a hölgy irányítása mellett -  hazaérke
zik a képpel Magyarországra és vissza
juttatja a múzeumnak.

A történetnek persze van egy szerelmi 
szála is: az újságírónó'vel való ismeretsé
ge hamarosan viszonnyá alakul, a mene
külés egyes helyzeteiben férj-feleségként 
jegyeztetik be magukat a szállodák ven
dégkönyvébe, a történet legvégén pedig, 
már Budapesten, feladva addigi életelve
it, valóban elveszi feleségül.

Az író valósággal tobzódik a váratlan 
helyzetekben, fordulatokban, amelye
ket az egyik szálon az ellopott képet egy 
igen jó másolattal helyettesítő, s az ere
detit az árverésen áruba bocsátva legali
zálni akaró, mindenre elszánt bűnszövet
kezet akciói, a másik szálon a zeneszerző 
életében „véletlenül” megjelenő titokza
tos hölggyel való viszony hullámhegyei és 
hullámvölgyei teremtenek. A viszonyba 
egyre jobban belebonyolódó zeneszerzőt 
szinte-szinte tehetetlenül sodorják ma
gukkal az események, amelyeknek szá

lait leginkább a nő tartja kezében: Ő az, 
aki -  a képlopás hírét már otthon meg
tudva -  felfedezi az eredeti festményt az 
aukción és rábeszéli a mit sem sejtő Vida 
Tibort (ez a zeneszerző neve), hogy megve
gye, ő az, aki a magyar titkosrendőrséget 
értesítve, annak emberét Olasszországba 
küldeti, majd amikor az lebukik és mint 
„kommunista agitátor”, az olasz rendőr
ség kezébe kerül, menteni próbálja, ő az, 
aki a maffia mindenre elszánt kulcsem
berét (Schönberget) és szerencsétlen kis 
eszközét (Bodokit) az ujja köré csavarja, s 
aki végül Vidát képestől együtt sértetle
nül hazakalauzolja.

Biztos kézzel bonyolított, s az olvasót 
végig feszültségben tartó cselekményen 
vezet végig Bánffy Miklós. Története 
mégsem szimpla kalandregény, mert az 
olvasó elé kerülő, jól kiválasztott szerep
lőket élő alakokként, kívülről-belülról 
pontosan jellemezve állítja elénk; s a ka
landok forgatagában is gondja van arra, 
hogy a helyszíneket (a szicíliai majd itá
liai, végül karintiai és ausztriai tájakat, 
városokat — amerre a menekülők hazafelé 
sietve megfordulnak), a történések forga
tagában is alkalmat találva rá, kevés, de 
jellemzően felrakott vonással megvillant
sa. Az olvasó az ilyen helyeken legszíve
sebben megállítaná a cselekményt, hogy 
elidőzzön a látnivalóknál, amelyeknek le
írása mögött ott érzik az Itáliát sokszor 
bejárt műélvező főúri utazó személyes él
ménye, a sok évezredes múltat részletei
ben nem csak ismerő, de beavatottként 
élvezni is képes műértő tárgyismerete. 
(Ezeken a helyeken mintha A mecénás a 
művészetben vagy a Homeros-esszé szer
zője szólalna meg.)

A történetet az olvasó számára külön 
is érdekessé teszi, hogy az író azt két egy
mástól eltérő látószögből nézve bonyolít
ja: indít egy harmadik személyű mesével 
(a képlopás történetének és az érintettek 
reakcióinak megelevenítése), majd látó
szöget vált, s a második fejezettől kezd
ve az események elbeszélését részben a 
zeneszerzőre, naplójára bízza, miközben 
(és a történések jellegét illetően), időn-
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ként szükségszerűen visszatér a harma
dik személyű elbeszélésre.

A napló-forma közvetlenné és szemé
lyessé teszi az eseményeknek és hely
zeteknek azt a részét, amelynél ez a 
személyesség írói eszközként is elenged
hetetlen. Nem csupán a nőhöz (Radák 
Miiiához, akinek a regény címéhez is fel
használt, a zeneszerző által adott becé
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ző neve a „Milolu”) való -  ide-oda hullám
zó -  viszonyának érzékeltetésében kínál 
ez számtalan többlet-lehetőséget, hanem 
azoknak a mellékszereplőknek a meg- 
elevenítésében is, akikkel még összehoz
zák az események. A remekbe szabott 
mellékszereplők között ott van példá
ul a műkincs-árverés színhelyéül szol
gáló szicíliai kastély ura, a Márki (vagy 
ahogy a névjegyén áll: „II Marchese 
Ercole Benitruba degli Principi Ursinelli, 
Gran Falconiere ereditario di Sicilia, 
Confalconiere di Calabria, Siniscalco 
perpetuo di Pantellaria, Domestico 
supremo D’Acchaia, Ammiarglio déllé 
Galere del Regno, Conte-Duca dAvila, 
di Grottarota, Sciacca, Leonforte e altri 
castelli, etc., etc., etc.”), akiről hamaro
san kiderül, hogy egy koldusszegény főúri 
sarj, egyszerű alkalmazottja a maffiá
nak, amelynek emberei az általuk fenn
tartott kastélyban, s az II Marchese által 
cerebrált szertartás keretei között „tisz
tázzák le” az összelopott műkincseket, 
hogy aztán „legálisan” csillagászati nye
reséggel adják tovább azokat, főleg nyu
gati vagy tengeren túli műkincsgyűjtők
nek. Vagy a szerencsétlen kis kalandor: 
Bodoki, akit először a Leonardo-kép eltű
nésekor látunk a Múzeumban, festékes 
munkásruhában, egy göngyöleg papírral 
a hóna alatt, amint a múzeumban javí
tást végző mázolómester segédjének adva 
ki magát, a papírgöngyölegben a képpel 
észrevétlenül kioson az épületbó'l, majd 
Messinában, már a menekülők nyomá
ba szegődtetett maffia ügynökeként buk
kan fel, s akit aztán Milolu leplez le, hogy 
végül, ügyetlensége miatt, maga a maf
fia próbálja eltenni láb alól. Vagy ott van 
az „ügy” lenyomozására Pestről küldött 
ügyetlen, a nevetségességig fukar rend
őrügynök, Lakatos, aki a kapott napidí
jat magának megspórolandó, egy gyanús 
(de olcsó!) külvárosi szállóban üti fel szál
lását, ahol aztán a műkincs-maffia em
berei könnyűszerrel csempészik szobájá
ba az antifasiszta röplapokat, s buktatják 
le az olasz rendőrségnél, mint kommunis
ta ügynököt. (Külügyminiszteri pályafu
tása alatt egyébként — amint a Huszonöt 
évben megemlíti -  Bánffynak volt dolga 
egy ilyen típusú beosztottjával, aki kó
ros fukarságával tette magát nevetsé
gessé kollégái és partnerei előtt.) Vagy a 
menekülőket letartóztató (korábban an
tifasiszta, most meg a fascio-t buzgón ki
szolgáló) páduai rendőrfőnök, Boccatorsa 
(„Görbeszáj”), aki élete „nagy fogását” vé
li megtalálni a letartóztatott zeneszerző
ben. Vagy a mindenható, mindenre el
szánt, és a szálakat mozgató, külsejében 
is visszataszító maffiavezér, Schönberg, 
akit végül Milolunak sikerül átejtenie, jó 
néhány forró -  és a zeneszerző féltékeny
ségét nem minden alap nélkül felkeltő — 
helyzet árán.

Ä kettős látószög különösen sok le
hetőséget kínál az írónak Vida Tibor és 
Milolu viszonyának bonyolítása terén. 
Vida, a nemzetközi hírű, javakorabeli 
operett-szerző, aki nem csak karrierjét 
építendő, hanem egy szerelmi csalódást 
kiheverni is utazik Itáliába, „kapuzárás
ra készülve”, láthatólag könnyű prédá
ja lesz az ismeretlen hölgynek, aki céltu

datosan kezeli őt, és irányítja az ellopott 
kép megszerzésének, majd hazamentésé
nek útján. Viszonyuk hosszú ideig meg
marad a futó kapcsolat szintjén, közben 
azonban fokozatosan mélyül. S egy idő 
után Milolut sem csupán a kép hazamen
tésének szándéka vezeti, hanem egyre in
kább a dolgokban eligazodni még mindig 
nem tudó férfi iránti vonzalom: egyelőre, 
igaz, még nem szerelem, hanem inkább a 
cinkos iránti betyárbecsület. Közben per
sze Vidának oka is támad a féltékeny
ségre, hiszen a nő a nyomukba szegődött 
maffiavezért olykor nőisége eszközeinek 
bevetésével próbálja meg leszerelni, sőt 
adódnak olyan helyzetek, amikor a Vida 
szemében egyenesen mint azzal összeját
szó és azt is elcsábító cinkos tűnik fel. S 
ezek a helyzetek nem csak az események 
forgatagában hoznak új meg új fordula
tot, hanem Vidának a nőhöz való viszo
nyában is: minden gyanú tisztázódása 
után mélyebbre és mélyebbre ássa bele
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magát abba a verembe, amely fölött ere
detileg néhány könnyed lépéssel gondolt 
átlépni.

Milolu a „hidegfejű, céltudatos asz- 
szony”, ahogy a történet vége felé az Est
lapok valóságos vezére, a regényszerep
lőként megjelenő Miklós Andor nevezi, s 
ahogy egyik oldalról a történéseket köve
tő olvasó is látja. Céltudatosan választja 
ki az öregedő Don Jüant, percek alatt is
meri föl a legkritikusabb helyzetekben 
a célravezető tennivalót. (Csak egyetlen 
példa: amikor már üldözi őket a maffia
vezér, s világos számára, hogy ígérgeté
sekkel nem szabadul tőle: át kellene ad
nia a képet Schönbergnek, egy kisvárosi 
kirakatból megvásárol egy méreteiben 
hasonló Victor Emanuel-portrét, s azt 
csomagolja be, s a legkritikusabb hely
zetben azt adja át a hátsó csomagtérben 
lapuló igazi kép helyett, sőt a megrende
zett karambol közepén Vidát otthagy
va, elmegy a maffiavezérrel.) Másik énje 
azonban -  s ez érthető módon elsősorban 
a zeneszerző naplójának feljegyzéseiben 
elevenedik meg — nőiessége, amelyeknek 
sok mozzanatból és helyzetből összera
kott ábrázolása Bánffy igazi írói bravúr
ja. Csak egyetlen idézet álljon itt ezek 
közül, még a menekülésük első napjai
ból, a messinai éjszaka egy élményének 
rögzítése:

„Milolu még mélyen alszik itt mellet
tem -  olvassuk az egyik leírást. Nagyon

mélyen alszik, az arca felém fordulva pi
hen a párnán. Sötét haját mintha szél
vész fújná mögéje, vagy szaladástól lo
bogott volna hátra. Majdnem a mellén 
fekszik, a jobb válla előretolva és a jobb 
keze magosra emelve a vánkoson, kinyúj
tott ujjakkal a homloka előtt.

Hosszasan elnéztem.
Milyen más most! Most nem az a min

dig tudatos, mindig megfontolt nő, mint 
ébren, nem az, akit eddig ismertem. Nem 
az, aki annyira céltudatos módon vitt rá 
a képvásáriásra. Nem az, aki mindent 
számba véve dönteni tudott arról, mit te
gyünk. Nem, most korántsem az. Most 
már majdnem gyermek! Lecsukott dús 
szempillái alatt a fáradtság árnyékka
rikája. Az ajka kissé nyitva, akárha kö
nyörgésre. Valami fájdalmas vonás is a 
szája sarkában. És az a maga elé emelt 
kéz! Mintha könyörgésre emelné, mintha 
szánalmat kérne. Serdülő leányka most, 
akit üldöztek, akit üldöz az élet, és aki fo
hászkodik, némán fohászkodik, hogy ne 
bántsák... hogy ne bántsák többé.

Milyen leleplező az arcunk álmunk
ban! Lehull róla mindaz, amivel páncé
lozzuk magunkat, mikor ébren vagyunk. 
A valódi énünk -  talán a múltunk is -  lép 
elő ilyenkor, és szótlan mondja el, amit 
lelkűnkben hordozunk.”12

A Leonardo-kép ellopásának és visz- 
szakerülésének sodró története azon
ban nem légüres térben játszódik. Az író 
alig néhány epizóddal -  de ez elég is ne
ki -  időben és térben pontosan elhelyezi 
az eseményeket, úgy, hogy abban a maga 
ítélete is benne foglaltatik: saját koráról, 
a harmincas évek Magyarországának ve
zető garnitúrájáról. Ilyen epizód a kép 
ellopását leíró bevezető fejezet, és a ha
zakerüléssel a történetet lezáró két ke
retfejezet:

„Az igazgató persze azonnal jelentést 
tett a miniszterének.

A miniszter úgy határozott, hogy ezt 
az ügyet, míg a nyomozás folyik, titok
ban kell tartani. Titokban, ameddig vala
mi remény van, hogy eredményre jutnak, 
hiszen a múzeum vezetőségét szörnyű tá
madás érné, ha ez az ügy nyilvánosság
ra kerülne.

-  És engem is támadnának, még en
gem is! 0, az ellenzék, az nem néz sem
mit! Mindent felhasznál, hogy engem 
megbuktasson.. ,”13

Aztán amikor előkerül — a maffia ér
tesítése nyomán — a hamisítvány, és azt 
ünnepélyesen visszahelyezik a terembe:

„Mikor a miniszter megjött, két terem
szolga előreiramodott, hogy az ajtókat ki
nyissa. E kettőt követte más kettő, kik a 
képet vitték, akár egy szentséget. Utánuk 
a miniszter az igazgató jobbján és mögöt
tük a többi személyzet. így vonultak föl 
az emeletre és visszahelyezték a képet a 
helyére. Most a miniszter szükségét érez
te, hogy egy kis beszédet tartson. Röviden 
beszélt azon az ő gyönyörű bariton hang
ján, melynek pályáját köszönhette. A kö
telességről beszélt, az éber szolgálatról, 
majd arról, hogy a kormány jóindulatú 
és emberileg elnéző, hogy alkalmazotta- 
inál nemcsak a puszta tényt tekinti, amit 
esetleg mulasztásnak minősíthetne, de

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról

számba veszi az addig tett szolgálatokat, 
és ezért jóságosán megbocsátó is...

...Az igazgató megköszönte a minisz
ter szavait, és mindnyájuk nevében foga
dalmat tett buzgalmuk iránt. Ezután föl
használta az alkalmat, hogy a képró'l 
beszéljen, és ezzel kiváló szakértelmét bi
zonyítsa, annál inkább, mert ő korántsem 
volt szakértő, és állásához úgy jutott, hogy 
az elődjét innen kitúrta. Pedig az előd
je európai hírű művészettörténész volt. 
Elmondta, amit mindenki amúgy is látha
tott, hogy a kép deszkáját vékony gipszré
teg borítja, mely valamikor fehér lehetett, 
de már kissé meg van sárgulva...”

Aztán a regény legvégén, amikor 
az eredeti kép visszakerül a helyére, a 
Múzeumba, s kiderül a története, mert 
„amit ennyi ember tud, az bizony titok 
nem marad, pláne nálunk, magyarok
nál, kik a ’legkibeszélőbb’ fajta vagyunk 
az egész világon”, ismét előveszi az író az 
indító-fejezet-beli ismerőseinket, hiszen a 
miniszter aggodalma beteljesül: az ellen
zék valóban felhasználja az esetet:

„A miniszter mosakodott. Minden fele
lősséget az igazgatóra hárított...

...Az igazgató azonban a hanyagság 
vádját igen zokon vette, és nem hagyta 
ezt magán száradni, nem is lévén min
den támasz nélkül. Jó barátja volt neki az 
államfő másod-unokatestvére sógora ve- 
jének nagybátyja. Ehhez fordult hát, hi
szen ugyanez juttatta őt a múzeum élé
re ezelőtt háromnegyed évvel. így történt 
aztán, hogy néhány nappal a válaszadá
sa után a miniszter gyönyörű szépírást 
kapott, melyben az államfő „számos érde
mei elismerése mellett” őt „egészségi ok
ból és saját kérésére” elbocsátja.

Mert van igazság a földön.”14
De ugyanígy, néhány vonással, az ül

dözés eseményei mögé, felvázolja Bánffy 
Mussolini Olaszországát is. Azt, amely
ben a fasiszta félkatonai alakulatok még 
a hatóságokat is rettegésben tartó hata
lomként avatkoznak be az események
be. Ennek a légkörnek a szele csapja meg 
az olvasót abban az epizódban, amikor a 
külvárosi zugszálloda tulajdonosa (aki
nél a Pestről küldött rendőrügynököt az 
ágyába belopott antifasiszta röpcékkel le
buktatták), ez a „vaskos kis ember, óriási 
lószilva szemekkel” elrohan, a zeneszer
zőt és a hölgyet figyelmeztetni: Lakatost 
nem menthetik meg, csak magukat hoz
zák bajba. Meneküljenek! Mert ebben az 
ügyben már a fascio nyomoz, s ők nem kí
mélnek senkit.

Alkotás-lélektani megközelítésben el
gondolkozhatunk azon, hogy milyen át
tételeken illeszthető be ez a regényke ab
ba a léthelyzetbe, amely írójának erről 
az utolsó évéről feleségéhez és lányához 
írott leveleiből kirajzolódik: a kolozsvári 
Toldalagi-Korda palotában számára meg
hagyott egyetlen lakrész hidegébe, ame
lyet a piacról kisszekerenként hazahúzott 
néhány hasáb tűzifa lángja enyhít, a csil
lagászati magasságokba szökő inflációban 
értékei eladogatásából éldegélő, az öregség 
nyűgeivel, betegségekkel küszködő magá
nyos emberre. Egykori népközösségi mun

katársa, Mikó Imre időhöz nem kötött 
(bár inkább a háború előtti időhöz köthe
tő) képét itt is idézhetjük: „Két kopár és 
kongó, fűtetlen szobán át lehetett bejut
ni a sarokszobába. Annak is a két sarok
ablak közötti sarkában ült magas hátlapú 
karosszékben Bánffy Miklós. Kék tréning
ruha volt rajta, cipzárét beszéd közben fel
le húzta, lábán valami sárga és nagyon el
nyűtt csizma, körülötte asztalon, széken, 
földön papírok, könyvek, kezében egy vas
tag parafadugón áthúzott ceruza. A dugót 
fogta, amikor rajzolt vagy írt. Asztalán,

Makkai Sándor: Ágnes. EszC, 1928

ágyán, szekrényén — intarziás antik búto
rok — költői rendetlenség, ebben a környe
zetben születtek a költői gondolatok.”15

Ami pedig az írót illeti: a súlyos monda- 
nivalójú jóslatból fakadt Erdélyi történet 
után, amelynek kritikáját a süket fülek
kel való fogadtatás majd az újabb törté
nelmi tragédia beteljesülése, a Párizsban 
újraszentesített Trianon nyomatékosí
totta, egy semmiféle transzilván kánon
ba be nem illeszthető mű, amelyben egy 
gondtalan, felszabadult játékmester so
dorja hőseit kalandról kalandra, vész
helyzetből vészhelyzetbe, saját ifjabb évei 
gondtalanul bejárt színterein, a napfé
nyes Itália, Szicília tájain.

Nem menekülés a valóság elől, hanem 
a szellem felszabadult játéka a nyomorú 
valóság romjai fölött.

Jegyzetek
k ész le tek e t Szőcs Géza közölt először be

lőle a D unánál c., általa szerkesztett folyóirat
ban (2005/2), majd a teljes szöveget a kolozsvá
ri Helikonban olvashattuk folytatásban Szőcs 
István bevezető soraival (2005. július-augusztus), 
végül a regény a Polis és a B alassi Kiadó közösen  
indított, „Bánffy Miklós művei” című sorozat 2. 
köteteként jelent meg 2007-ben, Bánffy két m á
sik  kis regényével (Reggeltől estig, Bűvös éjszaka) 
együtt.

2Erre vonatkozólag lásd: Dávid Gyula: Bánffy 
Miklós utóélete a romániai magyar irodalom
ban. Erdélyi Múzeum, 1993/3-4. , újraközölve: 
D. Gy.: Erdélyi irodalom -  világirodalom. Pallas- 
Akadémia Kiadó, Csíkszereda 2000. 184-208, 
393-395.

3Lőcsei Gabriella: A nagyúr kisregényei. Bánffy 
Miklós és a bűnügyi történetek. Magyar Nemzet,

2007. aug. 11; Bogdán László: Az újra felfedezett 
Bánffy Miklós. Háromszék, 2008. júl. 19.

4Farkasok /Elbeszélések/. /R évai, 1942/, 
Erdélyi történet I-III. (M egszám láltattál, És 
híjjával ta lá ltattá l, Darabokra szaggattatol) / 
Révai, 1943/, /N aplegenda, A nagyúr. Az erő
sebb, M askara, M artinovics. Öt színm ű. /Bp. 
1944./

5Az Erdélyi Helikon Bánffy 70. születésnap
jára összeállított (1943/10) szám ában Kovács 
László összefoglaló tanulm ánya (Bánffy Miklós. 
Vázlat egy írói arcképhez. I. h. 565-577) m ellett 
Molter Károly az Erdélyi történetről (A regényíró 
Bánffy. I. h. 553-561), Lőrincz László a Farkasok 
c. kötet alapján a novellistáról (Farkasok. I. h. 
578-580), Illés Endre az emlékíróról ír (Bánffy 
Miklós, az emlékíró, i. h. 562-564), Tamási Áron 
A N agyúr kapcsán a drámaíróról ír (Egy re
mek színmű. I. h. 550-552), s itt jelenik m eg Kós 
Károlynak A gazda c. emlékidéző írása (i. h. 604- 
612) és M álnási Bartók György Bánffy Miklós 
term észetlátása (i. h. 589-594) c. tanulmánya. 
Vö.: Boka László: Tallózás az éjszaka küszöbén. 
A Bánffy-recepció kanonikus értéktételezésének 
problémáiról. Korunk, 2002/12.; Vallasek Júlia: 
Elváltozott világ. Az erdélyi magyar irodalom 
1940-1944 között. Debrecen, 2004 .; uő: Az elisme
rés fokozatai. Bánffy Miklós műve a második vi
lágháború idején. Holmi, 2002/10.

6Marosi Ildikó: Bánffy Miklós estéje. Levelek. 
1944-1949. -  Váradi Aranka naplója. 1944- 1952. 
Bevezetővel és jegyzetekkel közzéteszi Marosi 
Ildikó. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002.

7Csapody Miklós: Király utca 14. Bánffy 
Miklós utolsó kolozsvári évei. 1944-1950. Korunk, 
2011/11. 45-53.

8Vö.: Boka László: Tallózás az éjszaka küszö
bén. A Bánffy-recepció kanonikus értéktételezé
sének problémáiról. Korunk, 2002/12.; Vallasek  
Júlia: Elváltozott világ. A z erdélyi magyar iroda
lom 1940-1944 között. Debrecen, 2004. ; uő: Az el
ismerés fokozatai. Bánffy Miklós műve a második 
világháború idején. Holmi, 2002/10.

9Pontos adatokkal szám baveszi őket 
Horváth Gábor: Közelítés Bánffy Miklós Erdélyi 
Történetéhez című tanulm ánya 17. sz. jegyzeté
ben (Kritika, 2013/11.)

10A Bűvös éjszaka történetének hátterében  
a délszláv partizánháború egy epizódja zajlik, 
a napjainkig szintén kéziratban pihenő íme az 
Ember c. dráma elején egyértelm ű utalások tör
ténnek az ország orosz m egszállásával illetve a 
háború-végi belső változásokkal kapcsolatos ese
ményekre, A béke angyala c. vígjáték teljes egé
szében egy m indennapi konfliktus köré épül. S 
letagadhatatlanul a háború utáni helyzetek ösz- 
szefüggésében értelm ezhetőek Az ostoba Li és az 
U tunkban 1946-1947-ben Beszéljünk semmit cím
mel közölt történelm i anekdoták áthallásai.

Egyébként ezeknek az „őszikék”-nek az értel
mezéséhez érdemes idéznünk Bánffy M iklósnak 
az U tunk első szám ában feltett körkérdésre 
(Megkérdeztük íróinkat: Mit tartanak irodalmunk 
legfontosabb kérdésének) adott válaszát is: „Nehéz 
művésznek programot adni. Költő, író, festő vagy  
szobrász csak akkor érdemli meg ezt a nevet, ha 
saját lelkét vetíti k i a műveiben. Viszont fölfoko
zott fogékonysága m iatt a környező világ, annak  
bajai és problémái — és néha az eljövendő meg
érzése, ahogy Adynál -  majdnem látnoki képes
séggel ruházzák fel. Itt kereshetjük tehát az író 
nem zeti hivatását. Nem külső parancs utján, de 
bizakodással abban, hogy önmagában m egtalálja 
és a maga lelke, kultúrája, egyéni értelm e szerint 
azt is ki fogja fejezni. Én azt hiszem , hogy a leg
főbb az volna, hogy népünknek visszaadjuk hiva
tása  iránti hitét. Ha végigtekintünk a közelmúlt 
nem zeti tragédiáján, szellem i okát ennek hiányá
ban találjuk, m ert nincs nép, aki m egállhat, ha  
csak a m ának él, nem bízik önmagában és nem  
hisz a maga jövőjében.” (Utunk, 1946/1.)

11Marosi Ildikó: Bánffy Miklós estéje. 204-205.)
12Milolu. 155.
13I. m. 116.
147. m. 195-196.
15Bánffy Miklós emberközelben. In: Emléke

imből -  Huszonöt év. Polis Könyvkiadó, Kv. 2000. 
375.
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FRIED ISTVÁN

„A zen e  b o szo rk á n y o s h á ló já é b a n
(Bánffy Miklós kisregényei)
„Külső véletlenek formálják
az embert?
Vagy belső ismeretlen,
öntudatalatti erők?”

A budapesti Helikon Kiadó 2013-ban 
egyetlen kötetbe gyűjtve jelentette meg 
az egymástól közel húsz esztendő tá
volságában született kisregényeket, az 
1927-es kiadású Reggeltől estig, valamint 
az 1946-os megjelenésű Bűvös éjszaka cí
műeket, hozzájuk véve hat elbeszélést, 
s ezzel mintegy keresztmetszetét kínál
ja föl a több művészetben otthonos, (kül) 
politikusként (is) méltán jó nevet szerzett 
Bánffy Miklós életművének. A Reggeltől 
estig joggal keltette föl az új formákkal 
kísérletező írókat érdeklődéssel fogadó 
kritika figyelmét, jóllehet mainapság fel
tehetőleg egy más irodalmi sorba lehet 
beállítani Bánffy művét, amelyből e dol
gozat mottóját vettem: korántsem azért, 
mert a mélylélektannak az 1920-as esz
tendőkben divatossá lett változatát sze
retném demonstrálni Bánffy nagy gond
dal fogalmazott kisregénye ürügyén, 
éppen ellenkezőleg, az ún. lélektani és 
„művész”-regényektől elmozduló próza 
lehetőségeinek megpróbálása volna az 
a sajátosság, amely túlemeli a művet a 
kortársi, „fejlődéstörténeti” jelentőségen. 
Talán, ha a világirodalmi analógiák felől 
közelítek a kisregényhez, szemléletesebbé 
válik kiinduló tézisem. A műnek a négy 
fontos szereplő által meghatározott alap
képletét a magam részéről Goethének 
(az eredetihez képest változott című) 
Vonzások és választások c. regénye, kémi
ából kölcsönzött, helyzet-magyarázatá
val érzékeltetném. Bánffynál a két női és 
két férfi szereplővel lejátszott történet, a 
két házaspár között kialakult viszony- 
rendszer érzelmek, szenvedélyek, hűség 
és hűtlenség bonyolult egymásra tolulá- 
sának rajzát jelzi, a művész Walter szin
te kierőszakolja házasságát Máriával, 
akit aztán nem enged be művészetébe, 
ott csak az ikernővérnek, a munkatárs
sá előlépő Magdolnának jut hely. A há
zasság kimondatlan boldogtalanságba 
torkollik. Magdolna viszont a tengerész
tiszt Ralph-hoz megy feleségül, gyerme
ket is szül neki, de Ralph és Mária egy
másba szeretnek. Erről a viszonyról 
Magdolna mindent tudni látszik; hogy 
Walter, a zeneszerző, tudja vagy sejti-e, 
homályban marad. Ez fut végig a regé
nyen, a nővérek féltékenyen figyelik egy
mást, főleg Magdolna táplál szívében 
gyűlöletet, amelyet nézéssel, gesztussal 
ad Mária tudtára. Ezzel párhuzamosan 
szövődik a másik szál, Walter küzdelme 
a Wagnert követő korszak új, szokatlan, 
jövőbe mutató zenéje elismertetéséért, 
a modernség új fázisának áttöréséért. 
Kitérőképpen jegyzem meg, hogy a nő
vérek apja (a múlt allegorikus alakja) a 
tragikus sorsú bajor II. Lajos királynak

pénzügyminisztere, aki Wagner megál
modott Bayreuthjának mecénása volt. 
Walter zenéje a XX. század kakofóniá
jával adekvátnak tartott „kromatikus 
szaladgálásokéban, „kettős félhangú 
«glissando»”-ban, „lebukó tört akkord”- 
okban, „reszkető dobolás”-okban hoz hírt 
„valami szörnyű haláltánc”-ról, „mintha 
ezer apró ördög zenebonázna mindennek 
pusztulásán”. Közbevetőleg: a leányok 
apjának temetésén csendül föl a dies irae 
(ama nap a harag napja) „örök szépségű 
halotti ének”-e, mellyel mintha a Mester 
szerzeményének „illetlen és utálatos” 
hangjai vitáznának. Walter műveinek 
címe nem kevésbé árulkodó: operája a 
Tenger, szimfóniája a Vihar, a főmű előbb 
Pusztulás, utóbb Pokol címen dacol „min
den harmónia-törvénnyel”, mivel a „mai 
kor zűrzavaros bonyolult lelkét fejezte 
ki váratlan fordulatú, de diszharmóni
ákkal zsúfolt muzsikája”. Aligha tévedés 
idegondolni Thomas Mann-nak a máso
dik világháborúban, amerikai emigráci
ójában szerzett Doctor Faustusát, mely 
nemcsak az európai művelődésnek válsá
gát szólaltatja meg, hanem a zenét, mint 
önmagában ellentmondásos, ambivalen
ciát érzékeltető rendszert állítja a kö
zéppontba, a szimbolikusan az ördöggel 
szövetkező — fiktív -  zeneszerző küzdel
mét elbeszélve: milyen árat kell fizetnie 
azért, hogy az Öröm-óda Beethovenét ta 
gadó korszak reprezentatív zenéjét meg
alkothassa. Zene és válságos korszaktu
dat, alvilági erők megszólaltatása és a 
személyiség útja az őrületig, Bánffy kis
regénye mintha megelőlegezné Mann 
művét, melynek komponistája hasonló 
című-tematikájú zeneműveket hoz létre. 
Bánffynál a személyes, az ikernővérek 
között játszódó néma vetélkedés, egymás
ra utaltság és egymásra féltékenység ke
resztezi egymást, s mindehhez keretet a 
kései, visszaemlékező életből kiragadott 
egyetlen nap kínál, reggeltől vezet (késő) 
estig, éjjelig. Egyben a Mester hagyaté
kát gondozó, megöregedett nővérek élik 
meg a Mester halálát követő, törekvése
it immár visszaigazoló korszakot, amely
ben a jelen tennivalói fonódnak össze a 
megidéződő múlttal. Feloldódás nem le
hetséges, két magány él a külvilág szá
mára békésen egymás mellett, valójában 
nyugtalanul. Legföljebb Mária érez némi 
elégtételt, hogy számára megadatott a 
szerelem rövid beteljesülése, majd anya
ként gondozhatta a szellemi megsemmi
sülés idején a Mestert. S ha a merész vál
lalkozás nem ad teljes értékű megoldást, 
annak oka nem a jól kigondolt szerkezet
ben, a talán kimódoltnak is vélhető jel
lemrajzokban, semmiképpen nem a le
írásokban található, hanem az időnként 
túlságosan retorizált nyelvhasználatban, 
az elbeszélő időnként mintha a megszó
laltatni kívánt zene ellenében élne a nem 
feltétlenül odaillő pátosszal.

A bűvös éjszaka talán kevésbé igé
nyes történet, ám ez módot ad az ironi
kus megközelítésre. A főrangúak külön

böző osztályán ironizáló elbeszélő egy 
mediatizált család leányának kaland
ját mutatja be, a valaha a Német-Római 
Birodalom egyik apró tartományában 
uralkodott, a történés jelenére trónját 
vesztett főúri família e sarja menyasz- 
szony, vőlegénye a Gothai almanach el
ső részéből való. A történet feltehetőleg 
a dalmát tengerparton játszódik, Mimi 
hercegkisasszony és környezete mit sem 
sejt a kirobbant háborúról, Mimit nem 
túlságosan érdekli házassága sem, ide
jét a tengerparton kirándulással tölti -  
egyedül. Az egyik alkalommal veszede
lembe kerül, a lázadók (?), partizánok (?) 
akár az életét fenyegethetik, megmentő- 
jéről kitetszik, hogy zenész, utóbb az is, 
hogy rendkívüli tehetségnek indult, de 
az értetlenség miatt feladta pályáját. A 
megmentett Mimi és a zenész között az 
éjszakában a (meg)értés és a szerelem 
szálai szövődnek, de ez semmiképpen 
nem realizálódhat. A zenész visszaveze
ti Mimit, majd eltűnik, s Mimi fogadja a 
vőlegényt, hogy elfelejtse ezt az éjszakai 
kalandot. A művész itt csak beszél hajda
ni énjéről-életéről, viszont Mimi először 
életében lép ki abból az ál-biztonságos 
létezésből, amely elzárja az emberi sor
soktól, egy éjszaka döbben rá, hogy az
tán saját érdekében elfelejtse; üvegházi 
palántaként nem tudja, nem ismeri, mi 
történik a palotákon, a kastélyokon, a fő
úri szeszélyeken túl. Megszédül egy pil
lanatra, elmenne a zenésszel a világba, 
de a zenész bölcsebb-tapasztaltabb nála. 
A zene epizódszerepbe süllyed az emlé
kezetben, a zenész zongorázása gyorsan 
távoli élménnyé válik. Nyitva marad: a 
főúri operettvilágba visszatérés teljesen 
kitörli-e az éjszaka emlékét? A nem túl
ságosan igényes történet némileg emlé
keztet Márai Sándor kisregényére, a Déli 
szélre, ott egy elzártan nevelkedett le
ányka találkozik egy fogházból szabadu- 
lóval, akinek végighallgatja történetét, 
amely — sejteti a kisregény -  még sokáig 
kíséri, mintegy beavatja az életbe. A bű
vös éjszakában visszavonódik ez a beava
tás, Mimi megtud valamit, amit azelőtt 
nem tudhatott, de ennek nem lesz tudati 
következménye. A Reggeltől estig ikernő
vérei megteszik az utat az éjszakába és 
tudatuk éjszakájába, Mimi esetében ez 
az út konkrétabb, olyan lehetőség, amely 
nem válhat valóra. Ezt jelzi az elbeszélő 
tónusváltása, Mimi kalandja, eltévedése, 
története a zenésszel már nélkülözi az el
beszélői távolságtartást, a tájleírások a 
képzőművészetben jártas Bánffynak ez
úttal is erősségei (mint ahogy a novel
lákban is), de a párbeszédek, a fordula
tok érzékeltetése szokványosnak tűnnek, 
s aztán a boldog-szerencsés kifejlet felé 
haladva az elbeszélő már nem képes visz- 
szatalálni a bevezető lapokon felhangzó, 
ironizáló hangvételbe.

Bánffy két kisregénye mutatja szerzője 
kísérletező kedvét, a művészeti korszak- 
váltást megsejtő és leíró elbeszélői maga
tartást, s a méltán nagyra becsült vállal
kozás, regénytrilógiája mellett értékes 
(és olvasmányos) darabjai a XX. század 
magyar irodalmának.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

B á n ffy  M ik lós é s  a Reggeltől estig  
m ű vészp rob lem atik áj a*
A Reggeltől estig című kisregény a 

rendszerváltás óta eltelt idó'szakban nem 
tartozott a leggyakrabban emlegetett 
Bánffy-művek közé. Valamelyest kiemelt 
szerepet egyrészt az a tény kölcsönözhet 
neki, hogy az 1948-1989 közötti időszak 
romániai magyar könyvkiadásában ez a 
mű reprezentálta a Bánffy-életművet (a 
Bűvös éjszaka című kisregénnyel együtt), 
ez lévén az egyetlen olyan Bánffy-kötet, 
amelynek a hatóságok engedélyezték ro
mániai újrakiadását, Süni Pál terjedel
mes bevezető tanulmányával. Másrészt 
a Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja cí
mű kötet mellett ez tekinthető leginkább 
olyan jellegű műnek a Bánffy-életművön 
belül, amely szemléleti és prózapoétikai 
értelemben is szorosan kapcsolódik a mo
dernség húszas évekbeli prózavonulatá
hoz. A művészregények, amelyek közé a 
Reggeltől estig is besorolható, önreflexív 
rétegek beiktatását tették lehetővé a ko
rabeli szerzők számára, és ez az aspektus 
a modernség irodalmán belül átfogó, ma
gára a művészetre, és általában a jelen
tésképzésre vonatkozó reflexióvá alakult.

A R eggeltő l estig  
problémafelvetései
Gaál Gábor visszafogott iróniát érzé

kelt Bánffy Miklós regényében annak 
megjelenése idején. Az irónia a művésziét 
hozzáférhetőségével kapcsolatos ebben az 
olvasatban. A Reggeltől estig reflektált- 
tá teszi a művészi lét megérthetőségé- 
nek, megismerhetőségének problémáját. 
Rejtélyek több rétegén hatol át az olvasó, 
mire a könyv végére ér. A bevezető feje
zetben a külvilág perspektívája érvénye
sül -  mintegy kívülről, curriculum vi- 
tae-szerűen vázolódik fel két ikernővér, 
Mária és Magdolna élettörténete, akik 
Walternek, a regény Mesterének zenei 
hagyatékát gondozzák. A két idős hölgy 
rituáléja, hogy naponta végigsétálnak a 
tóparti sétaúton, a teljes összetartozás 
szimbólumaként, mintegy a Mester emlé
két ápolva e séta által is. Bizonyos mérté

kig már itt, ebben a bevezető fejezetben 
fellebben a fátyol a Mester életének titka
iról, az utókor perspektívájának birtoká
ban: „A Mestert megragadta már valami
vel előbb az a borzalmas betegség, mely 
pályáját derékon szakasztottá. Betegség, 
melyről ma mindenki tud -  mennyi élet
írás jelent meg róla! -, de amelyet akkor 
titkolni kellett. Titkolni a Mű sikeréért. 
Ha megtudták volna... Ha sejtették vol
na!...” (37.) A Gaál Gábor által jelzett iró
nia azzal a regényből kiolvasható gon
dolattal kapcsolatos, hogy a művésziét 
körül olykor talán e sablonos rejtélyeknél 
fontosabb (bár talán köznapibb) titkok is 
előfordulnak. Bánffy Miklós a művészre- 
gény-paradigmán belül maradva úgy ke
res továbbírási lehetőségeket, hogy a mű
vész személye helyett a művet, illetőleg a 
mű közvetíthetőségét, „infrastrukturá
lis” hátterét állítja középpontjába. A mú
zsái, kottamásolói és menedzseri szerepe
ket ellátó nővéreket, akik bizonyos fokú 
fanatizmussal védelmezik a Mű érdeke
it, és sodródnak bele közben saját életük 
konfliktusaiba. „A regény elöljáró fejeze
te arról beszél, hogy valamely élet külső 
látszatai minő ámulatokat, minő legen
dákat sugalmaznak a kívülállók számá
ra. A regény további része azután ezt a 
legendát oszlatja el, nem konok kezekkel, 
hanem élesen, a két élet mélyeire nézve, 
a két egymás mellett haladó sors leplei 
mögé világítva, a két nővér egyetlenegy 
napján keresztül, reggeltől estig, napi 
foglalatosságaik közben. A regény, elöl
járó fejezetén túl tehát igazában leleple
zés, még ha a szerző el is fojtja az ehhez 
a gesztushoz szükséges iróniát.” (Gaál 
1974. 81.) Az irónia valóban nem szöveg
szintű, hanem strukturális: abban az ab
szurd szituációban rejlik, amelyben a két 
nővér — akik tönkretették egymás életét 
-  együtt marad, és mintegy a külvilág 
számára játssza a Mester munkája és az 
egymás iránti hűség szerepét.

Walter a szabálytalan zseni típusa -  
ebben a művészregények romantikus ha
gyományához köthető: „O volt az a láng
ész, ki a Wagner utáni, Wagner-utánzó 
tespedési korszak közepette új utakra 
mert lépni. Váratlan, akkoriban majdnem 
érthetetlen volt az új ember zenéje. Dacolva 
minden harmónia-törvénnyel, a mai idők 
zűrzavaros, bonyolult lelkét fejezte ki vá
ratlan fordulatú, diszharmóniákkal zsú
folt muzsikája.” (36.) Nyugtalanságában, 
kiszámíthatatlanságában a modernség 
problémaérzékenységét is megtestesíti. 
Walter ezen túlmenően voltaképpen sze- 
rethetetlen, már-már ördögi figura: ez
által egy olyan művészetkoncepciót vetít 
ki a regény, amelyben a művész szemé
lye voltaképpen nem fontos, csak ma
ga a mű. A Reggeltől estig így érintőlege
sen azok közé az „ördögregények” közé is 
beilleszkedik, amelyek a művészregény
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egyik visszatérő típusát jelentik -  példa
ként Oscar Wilde Dorian Gray arcképe, 
Mihail Bulgakov A Mester és Margarita, 
vagy Thomas Mann Doktor Faustus című 
regényei kínálkoznak (Harkai Vass 2001. 
63-65.).

A Mesternek a két lányhoz és a világ
hoz való viszonyában már a regény első 
felében valamiféle erőszakosság, agresz- 
szivitás, uralkodási vágy jelenti az alap
hangot. Máriát és Magdolnát egyaránt 
kizárja valamiből: Máriát veszi felesé
gül, de a zene és a kották világát csak 
Magdolnával hajlandó megosztani, állan
dó feszültségeket keltve ezáltal mindkét 
lányban. A feszültségek új irányát a ne
gyedik szereplő, Ralph feltűnése hozza 
magával, akibe Mária, a Mester inkább 
formális értelemben vett felesége szerel
mes lesz, ezt látva azonban Magdolna 
közbelép, és „feleségül véteti magát” 
Ralphfal. Ettől a ponttól kezdve a Mester 
szerepe egyre kevésbé aktív: inkább csak 
létezésével, passzív módon „akadályozza” 
Ralph és Mária csupán ideig-óráig lep
lezni bírt szerelmének kibomlását. Ez a 
„passzív akadály”-mivolt Walter őrült
ségének elhatalmasodásával válik egy
értelművé és megkerülhetetlenné: egy 
emberi roncsot már nem lehet elhagyni, 
ahogy korábban tervezték. Ebben a kis
regény az Erdélyi történet szerelmi szálá
nak egyik motívumát is megelőlegezi.

A démoni analógiák nyilván az őrü
let kibontakozásával egyidőben válnak a 
legexplicitebbé, és visszamenőleg is ma
gyaráznak néhány eseményt, viszonyu
lást. A fordulat felé közeledve így látja 
Mária a férjét: „Vonásain az a kifejezés 
ült, amelyet régebbről olyan jól ismert, 
amelytől annyira félt, az az érzéki, gyil
kolásig megfeszült, bírni vágyó arc, me
redő, tágra nyílt, sárga szemek, szagga
tásra torzult száj.” (105.) A Mester utolsó 
nagy műve pedig, amelyet eljátszik hár
muknak, A pokol címet viseli: „A pokol -

Utunk, 1947. március 29.

ördögök! ördögök mindenütt! Mindenütt! 
[...] De nem olyan szelíd, ostoba kis pokol! 
Olyan limonádés! Málnaszörpös butaság! 
Nem! Nem afféle Mefisztócska. Satanella 
ballerina! nem! nem rongy kis Don Juan 
trikóban! [...] Igazi lesz! Nagy, rettenetes 
és feneketlen! Es minden, minden benne 
kell legyen, minden szenvedés -  minden
kinek! -, minden pusztulás, minden széj
jelmegy, porrá megy, csak borzalom és 
átok! És aki hallja, az is pusztuljon bele, 
dögöljön bele!” (113.)



HELIKON
A regényszerkezet részben felbontja az 

időrendet: egyetlen nap időkeretei közé 
helyezi el a két nővér teljes életét, ahogy 
egy-egy tárgy, helyszín felidézi életútjuk 
döntő eseményeit -  az emlékidézés azon
ban többnyire lineárisan történik: a „reg
geli” emlékek a fiatalkorral kapcsolato
sak, az „estiek” a történet végével. Ez a 
szerkesztésmód egyszersmind tervszerű
vé, megjósolhatóvá is teszi a narratíva 
alakulását -  ennek feszültségét inkább 
az adja, hogy a nővérek emlékei felvált
va követik egymást, nemcsak szereplők
ként, hanem nézőpontokként is beleíród
va egymás történeteibe. Az események, 
akárcsak számos modernista regényben, 
csak a különböző nézőpontok összjáté- 
kának eredményeképpen mutatják meg 
komplex jelentéstartalmaikat. „Démoni 
és magasztos, irónia és fájdalom elegye
dése és szembenállása helyezi e regényt a 
modern európai próza változásainak vo
nalába. E változások s összetételek di
alektikája prózánkban is óhatatlanul a 
groteszk különböző típusait állítja előtér
be” -  írja Sőni Pál (Sőni 1973. 138.).

E szerkezeti megoldások mellett azok a 
szimbolikus jellegű utalások, illetve mo
tívumok helyezik a modernség vonulatá
ba Bánffy regényét, amelyek az ikerlét
tel kapcsolatosak: „az ikersors az emberi 
azonosság és különbözőség szimbóluma” 
— mondja Gaál Gábor. (Gaál 1974. 80.) 
Az iker-toposz már-már mitologikus jel
legű megközelítése a Reggeltől estig kon
textusában a személyiség válságaihoz, az 
életesemények, viszonyrendszerek eset
legességként való megéléséhez kapcso
lódik. Mennyire lehet önmagával azonos 
egy szereplő, mennyire megismerhető va
lakinek az énje — ezek a korszak visszaté
rő problémái az európai és a magyar re
gényirodalomban .

A dezillúziós romantika
továbbértelmezési lehetőségei 
a R eggeltő l estigh en

A regény világa hangsúlyosan kapcso
lódik a német kulturális közeghez: a nő
vérek villája a Chiemsee partján áll, ban
kár apjuk fiatalkorában II. Lajosnak, 
Wagner támogatójának dolgozik, zenetá
mogató elkötelezettségét ennek a kapcso
lódásnak tulajdonítja a regény. A német 
közeghez való sajátos viszony következ
tében különösen fontos a kisregény prob
lémafelvetéseit a húszas évek német 
regényelméleti gondolkodása felől is meg
vizsgálni. Bánffy kisregénye, különö
sen bevezető fejezetében, valamiféle szel
lemtörténeti kontextualizálást végez el 
Walter zenéje kapcsán, „a mai idők zűr
zavaros, bonyolult lelke” jellegű kifejezé
sek ilyen nagyobb ívű összefüggések ke
resésére utalnak.

A német művészregényekről szóló ösz- 
szefoglalók között úttörő jelentőségűnek 
tekinthető Herbert Marcuse doktori ér
tekezése, amelyet 1922-ben védett meg 
Freiburgban, Der deutsche Künstlerroman 
címmel (Kellner 2007. 5.). Ebben a fiatal, 
huszonnégy éves Marcuse a korabeli szel

lemtörténeti iskola értelmezéseire ala
pozott, Hegelt és Diltheyt tekintve kiin
dulópontnak. Ugyanakkor kimutatható 
művében a korai Lukács György hatása, 
különösen A lélek és a formák (1911) és A 
regény elmélete (1920) kategóriái, problé
mafelvetései köszönnek vissza Marcuse 
munkájában — és persze mindketten 
Hegel Esztétikájáig nyúlnak vissza meg
közelítésükben (Kellner 2007. 7.).

Lukács regényelméletének egyik alap- 
tézise (ezt majd Szerb Antal is átveszi 
tőle a Hétköznapok és csodák lapjain), 
hogy a regény annak a kornak a műfaja, 
amelynek világképe nyitott, ahol a kör, 
amelynek zártsága a görögök életének 
transzcendentális lényegét alkotta, szét
robbant (Lukács 1975. 496-497.), közvet
ve pedig ebből következik, hogy „a regény 
formája minden más formánál inkább a 
transzcendentális hajléktalanság kife
jezője”. (Lukács 1975. 503.) Lukács szá
mára a regény tétje az élet és a lényeg 
egymásra vonatkoztatottságának feltá
rása -  ebből pedig az is következik, hogy 
hőscentrikusan közelíti meg a regényt: 
abból a szempontból, hogy hogyan próbál 
eljutni a hős saját életének lényegszerű
ségéhez.

Utunk, 1946. szeptember 18.

Jól érzékelhető, hogy az ilyen jellegű 
megközelítés miért szánhat kiemelt sze
repet a romantikus, illetve általában a 
tizenkilencedik századi művészetnek, 
s ezen belül az is megjósolható, milyen 
szerepet szánhat a művésznek és művé
szetnek. A művészet ebben az összefüg
gésben szükségszerűen a lényegi aspek
tusoknak fog megfelelni, „az élet” pedig 
kiindulásként olyan felszín, amely mint
egy takarja és zavarja a lényegit. Ebben 
az értelemben Walter figurája vegytisz
tán jeleníti meg ezt a viszonyulást, mi
közben Bánffy regénye struktúrája és 
fókusza miatt mégis „ravaszabb” össze
függéseket teremt, túllépve a romantikus 
megközelítésen. Walter lázad saját mecé
nása és a világ ellen, amelyben „az élet” 
zajlik, miközben úgy érzi, rájuk van utal
va: „A bankár úr! A kereskedelmi titkos 
tanácsos úr! [...] A mecénás! Persze! Mert 
ez az ő póza. Ezzel henceg! Hogy ő a me
cénás, hogy műpártoló! Képzelem, hogy 
mondja a többi burgereknek: »Nálam 
volt ez a Walter. Nagyon pártolom ezt a 
Waltert!« Ez imponál! Ez originális! Ez 
ritka! [...] De nekem dolgoznom kell! [...] 
Meg kell alkossam, ami bennem van.

Kell! [...] Nem folyton vándorolni, nem 
mindig vetődni ide-oda, hangversenyez
ni a bambáknak, az ellenséges ostobák
nak, kik másnap szembeköpnek a mér
ges tintájukkal. Nem! Nem muzsikálni 
többé, mint a zenebohóc, pénzért!” (46- 
47.) Walter a házasságot, az otthont is 
ehhez a stabilitáshoz sorolja, de termé
szetesen nem a lényegiséghez. Felesége, 
Mária valóban nem talál nyelvet ahhoz a 
lényeghez, amely Waltert foglalkoztatja, 
ez mindig is konfliktusforrás marad köz
tük: „olyan szép volt”, mondja Walter fel
kavaró zeneművére -  ez a viszonyulás pe
dig Waltert nem elégíti ki. Közben pedig 
kétségtelen, hogy az ikertestvérek közül 
a művész érzéki vonzalmat csakis Mária 
iránt érez, és ez valamiképpen kapcso
latban áll azzal az inspirációs forrás
sal, amelyből zenéje táplálkozik. Ebben 
Bánffy a freudi libidó fogalmát vetíti rá 
Walter motivációira, ez lesz az egyik 
olyan eleme a regénynek, amely husza
dik századivá teszi a történetet. Igaz, 
Walterben oppozícióba kerül egymással a 
két szféra, épp ezért érezhetjük úgy, hogy 
lényegileg azonosak, ugyanonnan táplál
koznak: „A nő és a művészet az két kü
lön dolog. Két ellenséges világ. Vagy az 
egyik tölt el, vagy a másik. A vágy vagy 
a zene.” -  így „udvarol” Walter a menyasz- 
szonyának. (58.) Később, a házasságkö
tés után is fel-feltámad ez az oppozíció, 
amelynek következményei vannak Walter 
alkotókedvére nézve: „Voltak napok, mi
kor valami Walter munkáját megzavarta, 
mikor alig dolgozott, s ha valamit írt, el
tépte és újraírta, és eltépte ismét, míg vé
gül abbahagyott mindent, s nyugtalanul 
sétált le s fel a szobákban és a kertben. 
[...] Mária is más volt: mintha ilyenkor a 
nővérénél próbálna segítséget, védelmet 
találni, mintha kapaszkodna hozzá, s vé
gül este, midőn jó éjt kívántak egymás
nak, a szokásosan hűvös esti búcsúcsók
ban akárha részvétet kérne tőle.” (65.) 
Az oppozíció abban is érvényesül, hogy 
Walter és Mária házassága terméketlen, 
a zeneszerző életműve jelentős, korszak- 
alkotó. Walter szexualitása szadisztikus, 
démoni, beteges.

Bánffy ugyanakkor elmozdítja a súly
pontot a művészhős sorsától annak köz
vetítettsége felé: a művész nem önmagá
ban, hanem mások által látott mivoltában 
érdekli, így az ikernővérek drámája leg
alább annyira fontossá válik a regényben, 
mint a művész romantikus összeütközése 
a polgári közeggel. A művész önmagában 
nem létezne (a többiek számára), csak
is a nővérek narratívája, színlelései és 
cselei révén „jön létre”. A „lényeg”, ami
ért a művész dolgozik, romlásba (ponto
sabban: boldogtalanságba) dönti a csalá
dot, ugyanakkor a művészet fontossága 
nem kérdőj éleződik meg a regényfigurák 
számára. A könyv végére ráadásul anya
gi javakká is konvertálhatóvá válik: ami
kor a bankár vagyona az első világhábo
rú nyomán megsemmisül, Walter jogdíjai 
lehetővé teszik, hogy a család művészet 
iránt nem érdeklődő tagjai (Ralph fiai) és

> > > > >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról
az ikernővérek egyaránt a művészetből, 
annak „forgalmazásából” tartsák fenn 
magukat. Ez a megoldás a regény ironi
kus regiszteréhez tartozik, amelyre már 
Gaál Gábor kritikája is felhívta a figyel
met.

Amikor regénytipológiát alkot, Lukács 
az „elvont idealizmus”, a „dezillúziós ro
mantika”, illetve az ezek meghaladására 
kísérletet tevő' különféle szintetikus for
mák közegében gondolkodik. Tanulságos, 
hogy a „dezillúziós romantika” körébe 
utalt művek esetében mennyire az idő
probléma felvetését tekinti centrálisnak. 
Az idő valamiféle rendezettséget visz a 
transzcendencia hiányában tervszerűt
len kavargásba: „bármily véletlenszerű 
legyen is pragmatikusan és pszichológi
ailag egy alak fellépése, létező és átélt 
kontinuitásból bukkan fel, s az egysze
ri és egyedüli életfolyam által hordozott 
voltának légköre felszámolja élményei
nek véletlenszerűségét és az események 
elszigeteltségét, amelyekben szerepel. 
[...] A dezillúziós regény hangulatszerű 
pszeudolírája mindenekelőtt abban nyil
vánul meg, hogy az emlékező átélésben 
az objektum és a szubjektum kivehetően 
szétválik: az emlékezés a jelenvaló szub
jektivitás szemszögéből ragadja meg azt 
a diszkrepanciát, amely a valóságos ob
jektum és szubjektum által eszmény
ként remélt mintaképe között fennáll. Az 
ilyen megformálás bántó és kellemetlen 
volta tehát nem annyira a megformált 
tartalom vigasztalanságából ered, mint 
inkább a formában meghagyott disszo
nanciából; abból, hogy az élmény objektu
ma a dráma formatörvényei szerint épül 
fel, míg az átélő szubjektivitás lírai” (Vö. 
Lukács 1975. 571—573.). Meglátásom sze
rint Bánffy időszerkezettel történő kísér
letezése valami hasonló probléma meg
oldási kísérleteként is olvasható -  ebben 
az értelemben a Lukács és Marcuse által 
(részben) szintetikusnak nevezett mű
vek (például Tolsztoj, vagy Marcusénál 
Thomas Mann) megoldásaival állítható 
párhuzamba.

Ne feledjük: Lukács regényelmélete és 
regény tipológiája nem a művészfigurá
ra összpontosított -  találkozási pontjai 
a Bánffy-regény problémaérzékenységé
vel leginkább a valószínűsíthetően közös 
szellemtörténeti inspirációnak tulajdo
níthatók. Marcuse nézőpontja az alábbi 
kérdés szempontjából árnyalhatja még a 
Bánffy-mű értelmezését: vajon a művész
téma szükségszerűen módosítja-e a lénye- 
giség-kérdés felvetését, vagy ez történe
ti feltételektől is függ? Marcuse szerint: 
„a művészregény olyan mű, amely a mű
vészt saját közegében vizsgálja, és amely
ben ennek sajátos életformája van. Innen 
adódik a művészregény sajátos történeti 
helye az epika történetében: csakis akkor 
válik lehetségessé, ha maga a művészi lé
tezés egyben egy sajátos típusú életfor
mát is jelent, olyasfajtát, amelyik eltér a 
többi emberétől általában, vagyis akkor, 
ha a művészet már nem a közösségi lé
tezés immanens és szükségszerű, átfogó
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kifejeződése” (Marcuse 2007a. 72. -  saját 
fordításom, BIJ).

A művésznek, mondja Marcuse, ösz- 
sze kell egyeztetnie azokat a kettőssége
ket, amelyek konfliktushelyzetekbe ta
szítják: a szellem és érzéki, a művészet 
és élet, a művészi értékek és a környe
ző világ dichotómiaként érzékelt viszo
nyait (Marcuse 2007a. 78.). A feloldást 
a művészregény két alaptípus szerint 
hajtja végre Marcuse szerint, aki eze
ket a realista-objektív, illetve romanti
kus művészregény típusaiba sorolja: „a 
realista-objektív művészregényben a mű
vész a kortárs világ környezetében isme
ri fel saját művészi létezésének alapját, 
ugyanakkor igyekszik megváltoztatni, 
átszellemíteni, megújítani azt. [...] A ro
mantikus művészregényben a művész 
még a beteljesülés lehetőségét sem lát
ja a világ adottságai között: következés
képpen egy túlvilági, ideális álomvilágba 
menekül, és ott építi fel magának a betel
jesülés átköltőiesített világát” (Marcuse 
2007a. 79.). A két típus szélsőségei kö-

Utunk, 1947. május 24.

zött természetesen sok átmeneti változat 
is megjelenik Marcuse szerint. Látható, 
hogy Bánffy kisregénye ebben a tipológi
ában is a romantikus struktúrára épül, 
azt mozdítja ki. Marcuse művészregény- 
történetének végpontja Thomas Mann 
Halál Velencében-elemzése, amelyet vala
miféle exorcizmusként, a sötét erőktől ka
tarzis révén történő megszabadulásként 
értékel, utólag szemlélve némileg követ- 
kezetlen módon (vö. Kellner 2007. 17-18.). 
Marcuse a realista-objektív típus felé tör
ténő közeledést tartotta kívánatosnak, 
de nem a tiszta típusokat értékelte iga
zán. A Reggeltől estig ebben a tipológiá
ban olyan, a romantikus megoldást ironi
kusan kimozdító (és ebben az értelemben 
a „romantikus irónia” kategóriáján túl
lépő) regénynek látszik, amelyik való
ban közelít a realista-objektív típushoz, 
de abban a szólamokat relativizáló érte
lemben, ahogy például Thomas Mann ké
sőbbi, Marcuse által regénytörténetében 
már nem elemzett Doktor Faustusa.

Néhány konklúzió
Bánffy szövegének a művészregény- 

paradigmán belül mindenképpen figye
lemre méltó sajátossága az, ahogyan a 
művészet hátterére, „infrastruktúrájá
ra”, intézményes közvetítésére helyezi a 
hangsúlyt, ezzel részben ironikus távlat
ba is állítva a zsenifigurát, közvetített
ként mutatva meg őt. A nővérek hagya
tékgondozói munkája megszabja, hogy a 
nagyvilág hogyan, milyen közvetítőkön 
keresztül találkozhat majd a Mester mű
veivel.

A „zenei” struktúrát más módon és 
más értelemben hozza létre a mű, mint 
például Szántó György Stradivarija: itt 
a többnézőpontúság, illetve az annak 
eredményeképpen létrejövő ellenponto
zó szerkezet válik zeneivé. Megvalósul 
az idősíkok egymásra vonatkoztatása — 
Bánffynál általában egy-egy tárgyi vagy 
metaforikus elem indítja el az ikrek em
lékezését a különböző napszakokban. A 
zene ugyanakkor valamilyen értelemben 
a hozzáférhetetlen jelentések művészete 
— és a könyv voltaképpen abba is bevezet, 
ahogyan a külvilág számára az ikernővé
rek életének „jelentései” valóban hozzá
férhetetlenek, hiszen még egymás között 
vagy akár önmaguk előtt is titkolják mo
tivációik, életük bizonyos vonatkozásait.

E jellegzetességek által Bánffy mű
ve egyaránt reflektál a személyiség illet
ve általában véve a jelentések artikulál- 
hatóságának problémáira, kapcsolódva a 
korabeli modernség regényeinek vonula
tához. Általánosabb problémafelvetései 
révén pedig illeszkedik a szellemtörténe
ti iskola húszas években körvonalazódó 
regényelméleti gondolkodásában is tá r
gyalt problémákhoz: úgy is tekinthetünk 
rá, mint a „dezillúziós romantika” regé
nyeiben megoldatlanul maradt szemléleti 
paradoxonok egy sajátos, huszadik száza
di megoldáskísérletére.

'Az MMA 2013 decem berében, 
Budapesten szervezett Bánffy- 
konferenciáján elhangzott előadás 
szerkesztett, rövidített változata.
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KENÉZ FERENC 

A próságok, a lk a trészek

Ledűtötték
és darabjaira szedték
szerkezetét

az építmény ott feküdt 
hosszan kinyúlva a füvön 
a város felett

se égbe mászni 
se égből ugrani 
nem volt mód többé

a magasság ott volt 
közönségesen kinyújtva kiterítve 
talajszinten

de akiknek a magasság 
egykor még jelentett valamit 
egy-két szerelőkulccsal 
éjszaka visszajártak

s ilyen-olyan apró 
kis alkatrészekkel tértek meg 
dombalji nyugtalan 
otthonaikba.

Ma itt-ott polgári lakterek 
tükrös vitrinéiben állnak 
az intarziás komód fölött 
bársonnyal bélelt dobozok mélyén

vagy megroggyant családi 
házak poros padlásterében 
a ruhaszárító kötelek alatt 
rongyokba csavartan.

Ami ott maradt fönn 
az már nem az igazi 
hiszen hogyan is lehetne igazi 
egy ugrótorony 
ahonnan csak emlékezés 
és nem bátorság kérdése többé 
a halálugrás.

K elet-E urópai ru h a tá r

Az öreg királynő leadta kabátját 
a ruhatárba
és sorszámmal a kezében

bement a széksorok közé.

Különös előadásban lehetett része.
A darab az ő régmúlt uralkodása 
idején játszódott.

Háborúk, hatalmi harcok, 
tomboló szenvedélyek, 
járvány, éhínség.
Szenvtelenül nézte végig 
az előadást 
s nem értette

a korabeli krónikaírók 
mindent pontosan lejegyeztek 
és ő most mégis egészen mást lát 
mint amit megélt.

A korkép hű volt
a díszletek kitűnőek
stimmelt a hősök száma neme kora

csak nem a hősök voltak a hősök 
csak nem a csaták voltak a csaták 
s az udvari bolondot 
kihagyták a történetből

aki a birodalom fennállásának hosszú 
időszaka alatt 
végig azt ordította:

Itt minden nagyon jó!
Itt minden nagyon rossz!
Akasszátok fel a királyokat!
Isten áldja a királyt!

Távozáskor a királynő 
átnyújtotta a nyolcvankilences 
ruhatári számot a kabátjáért.

Z su zsán n a és a  vének

Mint a diófa árnyéka 
akkora a csend a diófa alatt

a bentlakás tetejéről 
semmi kis szemetet szór 
az udvar közepére a szél

az udvar szélén a fiúk
valami ismeretlen bika-ijedelemmel
egyik lábukról a másikra állnak

a lánycsapat szeppenten 
hirtelen kipirult megnyúlt arccal 
nézi Zsuzsannát

a bentlakás tetejéről 
semmi kis szemetet szór 
az udvar közepére a szél

a folyosó ajtaja felől 
futva tanárnők közelednek

és az idő távoli zugaiban 
már készülődnek a vének

mint a diófa árnyéka 
az udvaron akkora csend 
honol

az életről semmit nem tudnak 
a kerítés mellett megszégyenülten 
állnak a bikaborjak.

A m ú lt egy párfó'm -illat

Lepusztult sötét irodák 
mélyén
bérszámfejtők szorgoskodnak

a kipirult arcú főnöknő 
időnként aktacsomóval 
veri az asztalt

az irodisták mélyen belebújnak 
a törzskönyvekbe 
elbújik Ödön bácsi is

semmi affekta 
nem szól egy szót sem 
társadalmi igazságtalanságról 
méltánytalanságról

a kényszermunka évei után 
még illemtudóbban uzsonnázik 
s még illedelmesebben megy 

az illemhelyre

mint a tupírozott hajú 
megfélemlített irodistalányok 
akiknek a múlt csupán

egy párfőm-illat.

C sakazértis

(Arkossyéknak, szeretettel)

Hogy egyszer mégis 
megadjuk a módját 
úgy olyan lökötten 
ahogy illik

és csakazért is.

A festő ecsetjével palettájával 
a költő hóna alatt írógépével 
gyöngy-gyerekekkel 
vízesés- és szökőkút- 
feleségekkel.

Az átmulatott átizzadt
éjszakai ruhában
kissé dölyfősen és pofátlanul

a gyermekek szinte hálóruhában

(félretéve mindeme dolgok 
esetleges
kultúrpolitikai vonatkozását)

hát akkor be az egykori 
New York kávéházba 
fényes délben gyertyafényes 

ebédet rendelve 
a nagyterem közepén

afrikai vadászatról hadováivá 
nemzetközi újságíró-igazolványt 

lobogtatva
mint az élet császárai
egy szerencsétlenül járt korban

úgy ültünk ott
eme egyetlenegy alkalommal 
szemernyi bűntudat nélkül

mert hogy egyszer 
meg kell adni a módját 
úgy olyan lökötten 
ahogy illik

még ha később 
úgy is tűnhet majd 
hogy bizony bizony 
kitaláció ez az egész

mint ahogy ez 
így is van 
valójában.
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ERDEI L. TAMÁS 
Szürkécske
(meditativ próza 
hármas ritmusban)
Reggeli hat óra harminc, ideje elindul

nom.
Kocogó ütemben kezdek, végighaladok 

a szélsó' utcákon, lassan elhagyom a há
zak vonalát. Mélyeket lélegzem, szellőzte- 
tem a hörgó'ket, légutakat, felkészítem a 
korpuszt az eló'ttem álló edzésre.

Az út, amelyen rendszerint futok az er
dő' felé, tele van szeméttel. Nem, ez így 
nem teljesen pontos, az út, amelyen reg
gelente futni járok, egy szeméttelepen ve
zet át. Persze nem igazi szeméttelep ez, 
csak amolyan spontán lakossági, a pol
gári önszorgalom terméke. Autók jön
nek, emberek mennek megrakottan ta
lán éjjel, talán napközben, és leraknak. 
Le az út mellé mindent, ami otthon nem 
kell, ami normális esetben a szemétége
tőbe való. így lesz a patakparti mellékút- 
ból kommunális szemétlerakó. Ezért na
ponta, ahogy futva igyekszem a mocskos 
városi civilizációból a tiszta természetbe, 
hatalmas szeméthalmokon kell átvere
kednem magam.

Jogging.

Mindez persze nem ilyen sarkos. A sö
tét tónus sem teljesen fekete, és a vilá
gos sem tiszta fehér, inkább csak olyan 
szürkés, mint a márciusi hó. Szürkécske. 
Foszló perkál kötélen. A szeméthegyek 
közül néhol kivirít a kora tavaszi fű, mel
lettük lankás, domborodó szántóföldön 
nő a gabona, a harsány színű őszi búza. 
Hetyke kis búzaszálak sorakoznak kato
nás rendben a barázdák tetején. Az em
beri fogyasztás eleje és vége. Hulladék és 
leendő kenyér, végtermék és táplálék jó 
szomszédok itt a dűlőút mentén.

Az a formás kis erdő, amit úgy ked
velek, sem olyan üde és friss, ha jobban 
megnézem, de hát melyik pesti parkerdő 
az. Mindjárt a szélén hosszúra nyújtózó 
vastag tölgyág hajlik az ösvény fölé íve
sen, amolyan lugasfélét képezve termé
szetes bejáratként. Az erdő kapuja, szere

tem gondolni mindig. Ma reggel ennek a 
lugasnak a két oldalán behemót vasosz
lopok jelennek meg, rajtuk ormótlan táb
lák, óriás plakátok jövendő helyei. A tra
verzek meredten állnak, az érintetlen 
természet törékeny illúziója röpke álom
ként illan el. Beljebb sem minden tökéle
tes, persze.

Vágta.

Egykori turista utat követek, lótrágya 
a talpam alatt. Vak ügetését hallani elté
vedt, hajdani lovasnak. Bedőlt fák, om
ló magasles, mohával telenőtt betonlap, 
korhadó padok közt cikázom, rá ne lép
jek az elhajított sörös dobozokra, föl ne 
bukjam a kidobott akkumulátorban, au
tógumiban, mifenében. A keresztutaknál 
fákra, táblákra szögezett feliratok tájé
koztatnak arról, hogy mit, hogyan és mi
ért Nem Szabad. A tereptárgyak gondo
zatlanok, az ösvények fele járhatatlan. 
Erdőgazdálkodás hazai ízekkel, magya
rosan, panyókára vetve. Szebb napokat 
látott. Erdei túra esztétikai és morális 
veszélyekkel.

Különös, gondolom ekkor, hogy egyes 
nagy moralistáknál az erdő valahogy 
mindig visszatér.

Ügetésre váltok.

Meditativ mámor, fejben esszét írok. 
Az emberélet útjának felén egy nagy sötét
ló' erdőbe jutottam, mert az igaz útat nem 
lelem.

Ady és Dante. Az eltévedés ugyan csá
bító párhuzam, de az ellentét érdekesebb. 
Az olasz költő számára az erdő nagy és 
sötétlik. Monumentális és rémítő, hatal
mas és veszélyes ugyan, de van belőle ki

út -  ha lefelé is. Egyébként a Firenze kör
nyéki erdők egyáltalán nem rémisztőek. 
Az eltévedt magyar lovas vak ügetését 
azonban csak volt erdőben hallani, amely 
nem nagy és sötétlő, valóságosan félelme
tes, hanem kísértetiesen és szürreálisán 
rettentő, temetői. Úgy van, hogy nincs. 
Csak volt. Nem vezet belőle kiút sem, 
csak az eltévedés van, a vak ügetés.

Elérem a kerület határát, kanyarodik 
az ösvény, újra jogging.

Lassan elmarad mögöttem a tó, je
gén nemrég korcsolyával piruetteztünk 
a lányokkal. Középen, ahol a legmélyebb, 
nagy hokicsaták dúltak szombatonként. 
Most csónakjából öreg horgász kuttyogat 
a haragos zöld vízen.

Gondolataim visszakanyarodnak a 
fákhoz. Erdőben lovagolni szép és nemes 
sport, gyerekkori álmom. Kell hozzá egy 
erdő, vagyis a természet ősi rendje, kell 
egy ló, és a kettő összhangja, ló és lovas 
harmonikus együttmozgása, kölcsönös 
egymásrautaltsága.

Sprintelek egy jót.

Volt erdőben vakon ügetni kísérteties, 
szomorú és szánalmas. A céltalanság és 
a rend látszata együtt. A lovas nem lát
ja, hová tart, nem tudja, mi történik ve
le, képtelen irányítani az eseményeket. A 
ló üget, az idő halad, de vak a lovas, lo
va hurcolja irányítás nélkül, magatehe
tetlen. Passzív elszenvedője saját történe
tének egy nem létező, valaha volt helyen. 
Régi sírok, ódon temető, hullákból kinövő 
fák. Üget a ló, halad a történelem, hurcol
ja a lovast.

Már kifelé igyekszem a fák közül, én 
is ügetésre fogom a tempót. Megkerülöm 
az utamba eső facsoportot, átugrom egy 
pádon, szlalomozok a lócitromok között. 
Utolsó sprint, és egy végső erőfeszítés
sel kirohanok a fák közül. Magam mögött 
hagyom a plakát-kaput, lelassítok. A sze
méthegyeken rutinosan vágok át, a szán
tóföld és a patak között egész lazán moz
gok, levezetek. Föltűnnek az első házak, 
ráfordulok a szélső utcára, közeledem a 
városi világhoz.

Volt erdő, nincs erdő. Vakon ügetek ha
záig, lovam nincs.
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VÁRADI NAGY PÁL
Átkelni tilos
Ez a felirat jelent meg az öreg vashí

don, a falu határában. Valakit meg is 
lőttek miatta.

A felirat megjelenéséről egy gyerek 
hozott h írt, aki békászni volt a vízpar
ton, míg a felnőttek a földek határát je 
lölő fák árnyékában ebédeltek. Mondta 
a napszámosoknak, hogy valami írás 
van a hídon, de ő még nem tud olvas
ni, és ezt olyan hangon mondta, hogy 
az asszonyok elhallgattak, két atyafi 
pedig kapát ragadott és a gyerek után 
ment, hogy mutassa. Szótlanok voltak, 
ahogy a göröngyökről majd a baráz
dáról a szekérútra tértek. A verejték 
megfogta a port a szalmakalap alatt. A 
gyerek pihegett, míg a darált köves töl
tésre felhágtak. Egyikük kapája meg- 
pendült a rozsdás sínen és a hűsölőkig 
hallatszott a beálló csend.

Télvíz idején, amikor nagyot recs- 
csen, elhallatszanak a faluig a vona
tok. Az egyik megállónál ágazik ki a 
fővonalból az iparvágány, ami a kifut a 
falu érintésével, át a patakon, át az il
lető vashídon, be egészen a közeli he
gyek közé. Bányászhattak onnan va
lamit, így mesélik a régiek. A hatalom 
a falubelieknek nem mondott semmit. 
Hozták a munkásokat, kikapartak  va
lamit a hegyből, aztán vitték a mun
kásokat, és azóta rozsdásodik magára 
hagyottan a vasút is. Az itteniek nem 
já rtak  odaát, nekik a földeken volt dol
guk, a tüzelőt cigányoktól rendelték, 
mert azok meg voltak egyezve a rend
őrrel.

A rozzant templom mellett egyéb
ként ez a rozsda ette, de magát ugyan 
jól tartó  alsópályás, párhuzamos övű, 
egy nyílású, acél rács szerkezetes ge- 
rendahíd volt az egyedüli látványosság 
a vályogházas környéken. Erre a vasúti 
hídra rótta fel valaki, m intha krétával, 
hogy ÁTKELNI TILOS. A napszámo
sok megüzenték a faluba a látottakat.

A pap, a gondnok, néhány presbiter, 
a polgármester meg a tanító került elő, 
akik hosszasan nézték a feliratot, a dé
libábos környéket, a dombok, sziklák 
közé vesző síneket, ismét a hidat, a fel
iratot. Magasan van és aránylag gya
korlott kéz írta, nem iskolás gyermeké. 
A füvet a túloldalon is ugyanúgy meg
perzselte a nap heve, mint a falu felő
li oldalon. A polgármester ingatta a fe
jét, hogy ő értesítést nem kapott, bár 
attól még, mert krétával van, lehet hi
vatalos a felirat. A községháza ajtajára 
is krétával írják fel, hogy ünnepekkor 
meddig lesz zárva. Nem tanácsos fir

tatni, hátha felsőbb utasításra készült 
a felirat. A tanító húzgálta a szakál- 
lát, hogy ő sok papírost látott, de eze
ket a betűket nem ismeri. Aki írta, nem 
nála tanult, és talán nem is helybeli. A 
pap vállat vont, hogy ez mégiscsak egy 
vasúti híd, nem a püspök dolga, hanem 
azért a feliratot talán komolyan kellene 
venni. A napszámos atyafiak kapanyél
re támaszkodva, tisztes távolból figyel
ték az elöljárókat, és közben senkinek 
sem tűn t fel, hogy aznap estig nem ha
rangoztak a faluban.

Vasárnap a szószékről mondatott el, 
hogy a falu határában álló hídra azt 
írták: ÁTKELNI TILOS. Eddig sem 
nagyon já rt a rra  a falu, de most — és 
közben lengett a gyászfekete palást, 
ráncolódott az izzadt hónaljú fehér ing 
-  hátha a hatalom cselszövéséről van 
szó, ne hagyjuk m agunkat tőrbe csalni. 
Kedves testvéreim, ne kísértsük a sor
sot, ne menjünk át a hídon. Végezetül 
pedig az Úr áldjon és őrizzen meg té
ged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját 
terajtad és könyörüljön rajtad.

A prédikáció u tán a szokottnál is töb
ben tértek be a kocsma hűvösébe. Én 
mondom nektek, urán van a hegyben 
és a sugárveszély miatt írták  ki, hogy 
ÁTKELNI TILOS. Ezért volt, hogy ide
gen munkásokat hoztak, mert azokat 
felokosították a sugárzás ellen.

Egy héten belül haranglábhoz hason
ló őrtornyot ácsoltak a határba. Elég 
távol a hídtól, amelyen tilos átkelni, 
ahhoz, hogy az avatatlan szemlélő látó
fának vagy árta tlan  vadászlesnek néz
ze. De még lőtávolon belül. A csősz ka
pott egy kalasnyikovot, amire a rendőr 
csak hümmgetett, hogy amíg ő a jussát 
megkapja és emberhalál nincs, a falu 
ügyeibe be nem avatkozik.

A következő vasárnapokon a hiszek
egy után mondogatta a pap, hogy eddig 
is eléldegéltek a patak innenső oldalán, 
nem volt dolguk a hídon túl, a bányá
ban sem já r t  senki, ha bánya egyálta
lán. Nem épp az Úr nevében, de nyo
matékosította, hogy a hidat fegyverrel 
őrzik, és ő ugyancsak kiprédikálja a 
jogsértőt.

A patak túlpartján minden pontosan 
ugyanolyannak tűnt, mint az errülső 
részen. A m adarak nem voltak tekin
tettel a mezsgyékre, éjjel a rókák is 
átjártak  egyik oldalról a másikra, vi
szont a felirat nem is az állatokhoz 
szólt. Hanem az emberhez. ÁTKELNI 
TILOS.

A csősz, és néha a templom tornyá
ból a pap is figyelte, hogy senki ide
gen nem já r t  a hídnál, amelyen tilos á t
kelni. A polgármester egyszer kisétált 
oda, nézte-nézte a feliratot. Kicsit el
mosta az eső, lehet, fel kéne újíttatni. 
Ha valóban veszélyes volna, a hatalom 
elkeríttetné -  búgták az asszonyok. 
Katonaviselt férfiak bólintották: más
képp mennek ezek a dolgok.

A csősznek m ár a fia szolgált a to
ronyban, amikor városról egyetemisták 
jöttek a faluba. Néprajzosok, mondták, 
és ugyan mit rajzolnak ezek a népen, 
és koccant a kupica a templom után. A 
papiakon szálltak meg, forgatták a ré
gi papírokat, ki mikor született, mikor 
halt meg, já rtak  a temetőben, és rossz
félék voltak, ha mondom. Mindent le
fényképeztek a telefonjukkal és hehe- 
résztek a komoly dolgokon.

Késő délután történt, hogy a szántás 
végében m egtalálták a töltésen a régi 
iparvágányt. A kovács vitt el belőle egy 
darab sínt üllőnek, ezt leszámítva úgy 
állt ott a vasút, ahogy a hatalom hagy
ta, csak még rozsdásabban. A diákok a 
híd felé indultak, amelyen tilos átkel
ni, ezt a fiatal csősz kifigyelte az apjá
tól örökölt binoklival. A fegyver csöve a 
combjának nyomódott, miközben nézte 
a hőségben remegő emberalakok köze
ledtét.

A vashídnál, amelyen tilos átkelni, 
fényképezkedni kezdtek. Egyikük túlol
dalra mutatott, oda, ahol a kanyargó sí
nek elvesznek a tekintet elől, egy másik 
pedig az elmosódott, a pap, a gondnok 
és a presbiterek, valamint a polgár- 
mester és a tanító jelenlétében több
ször újraírt betűkre vonta a figyelmü
ket. ÁTKELNI TILOS. Láthatóan nem 
vettek tudomást az őrtoronyról és ben
ne a csőszről. A binoklin megcsordult a 
verejték. A diákok ismét heherésztek, 
fényképezkedtek, aztán a főkolompos 
tolvajlétrára hágott és tenyerével elmá
zolta a kréta-feliratot.
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MARTON RÉKA ZSÓFIA

Hótánc
Csikorgó hó csillog csontjaikon.

„Múlt-tündér, láttathatod-e újra velük 
a karácsonyi éjjel fényét?
Halálukban nem ismerik a napfényt, 
keltsd hát ó'ket életre erre az éjjelre!
Lehelj, lehelj, lehelj, 
havat seprőt lehelj!
Hadd fedje fel karácsony éjjele a feledettek neveit!”

„...Sacred to the memory of...”
Kinek szent még az emlékezhetetlen tény?
„...John Barrow who...”
De tényleg tudható, ki volt ő?
Who elmondja regisztrált élete számait, de vajon- 
és itt a nagy olvashatatlan lekopás, a világ feledése -  
„...aged 68 years”
Elég volt-e 68 év, hogy itthagyott vágyai új életre hívják?

„Mindenkit tánclehelletemben részesítek!
Ez a kegyelem éjszakája.
Csak egyszer mégis visszatérhetnek földi pátriájukba! 
Látni, áll-e még a fogadó, 
kihallatszik-e még zokogó ballada dala?
Látni, indít-e még útjára 
zörgő kocsikat a postaállomás?
Látni, még mindig végtelenül ragyog-e 
messzi távolban a templom zöldcsúcsú tornya? -  
Titkos vágyaitokat mind tudom, 
ereitekben dobbantam mindig is.
És most táncom adja meg
az öröklétben fetrengő lelketek nyugodalmát!”

Mint aki tudta, nagy dologra készül, 
a lába alatt maradt hóra pillantott, 
majd a sötéten világló kövek tengerére 
és először lassan, majd mind gyorsabban 
kezdett forogni-pörögni.Tánca nyomán 
az olvasható betűjű kövek alól árnyalakok 
pattantak ki. Egyik a másik után, sorra, 
mind-mind. Az utolsó sírokhoz érve már 
oly sebesen forgott, hogy csak suhanását 
lehetett érezni. S végül, ahogy az árnyalakok 
megtöltötték az éjjeli graveyardot, ő, küldetése 
végeztével, légbe szállt, földbe veszett, fába szorult.
Mindenbe, ami él.

A lelkek magukra maradtak.
Az égen mély fehér hófelhőkre esett a gyér utcalámpa fénye.
Az árnyak lassan, szótlanul kört formáztak, 
valami láthatatlan mágneses középpont felé igyekezvén. 
Mindenük fehér volt, mintha egy lepelbe vagy fénybe, esetleg 
fénylepelbe lettek volna borítva.
Mikor a kör teljesen zárt és szoros lett, 
egyszerre egy hópehely érkezett a kör közepébe.
Az üdvözültek arca egyszerre megszűnt kivehető lenni, 
s mintha egy fénynyaláb szívta volna el ó'ket.
A következő pillanatban sűrű pelyhekben rákezdett a havazás. 
A temető ismét üres volt.
A csend most tényleg a sírraszálltak csöndje volt.
Már lehet tudni, 
ki volt John Barrow,
Mary Nobbs,
Thomas Humphrys és a többiek.
A hó megmutatta.
S békésen pihennek már sírjaikon.
Majd elolvadnak.
Hóleveikből új virág nő,
melyet karácsony hava újra eltipor.

S a tündér táncolni kezdett, 
forgott egyet, kezeivel simított a kövön legelő havon, 
s az leomlott,
fordult egyet, simított ismét, 
újabb kő szabadult meg hó-rabigájától. 
így pördült-for dúlt, lépteit a Föld sem érezte, 
csak az a Létező a mélységes magasságokban.
Hó havon nem maradt, 
feledés nem ért általa egy lelketlen követ sem.
S mégis ,a lélek-életet tajtékozva elhagyók 
abba plántálják magukat örök mementóként.
Megpihent.
Szemét a jegesen ragyogó, ötágú pihéken nyugtatta.
Fejét felemelve haját mintha elektromosság

járta volna át.
“Veszítsd hajad, hogy nekik egy éjjelre békét adj!”
-  szólt valahonnan túlról egy hang lelkében 
mindegyre. S mire ő legközelebb táncra éledt, 
a minden sírra piheként lehulló gesztenyebarna haja 
fényessé és olvashatóvá langyította a sötét véséseket.
Már tudjuk,kinek volt megszentelt az emléke
-  Mary Nobbs - ,
már tudjuk, mikor távozott el John Barrow
-1727-,
már tudjuk, ki élt 68 évet
-  Thomas Humphrys.

De mire mind nevet, mind emléket nyert, 
ott állt kopaszon a tündér.
Arcán önfeláldozó béke terült el.

„Hajam most már jó helyeken nyugszik.
Utolsó csodaként kend be fejem emlékükről lehullott hóval, 
és képes leszek legnagyobb, utolsó varázsom nekik megadni: 
őket ma éjjel életre hívni!”
Amikor a sírokról lelehellt hókupac megdermedt, 
odament, fénylő, fázó fejét belemártotta, 
mire csodás ősz hajkorona lett jutalma.

Most azonban csöndes a falu.
Ásít sötéten a fogadó, a postaállomás.
Halkan dideregnek a frissen lehullott pelyhek.
Mikroszkopikus körtáncukat járják egész éjjel, 
míg reggel meg nem hallják a templom tornyából

a harangok játékát,
A postaállomást kedves üzeneteket közvetítve,
A fogadót karácsonyi daloktól harsogva.
És igen, a templom zöldcsúcsú tornya is látszik még messziről. 

Mennybe kell hullani ahhoz, hogy újra a Földre emelkedhess.
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H a r g h ita - tá n c
Interjú André Ferenccel
-  Hol érzed magad otthon?

-  Jelenleg Kolozsváron, mivel itt van az 
ismerőseim legnagyobb része, és ahol ó'k 
vannak, ott könnyű otthon érezni magam, 
bár néha vágyom Csíkszeredába is a csa
lád, na meg a lassú csend és nyugalom mi
att, ami ott van. Ha Csíkban vagyok, pár 
nap alatt elolvasok akár két-három könyvet 
is, Kolozsváron ez nehézkesebben megy. De 
nem adnám Kolozsvárt semmiért, túlságo
san megszerettem már.

-  Mit gondolsz, van már saját nyelved?

-  Erre nem mondanék határozott igent, 
de az meglehetősen gyanús, hogy Vass 
Barna írt nekem egy stílusparódiát, ami 
meglepően sikeres lett, akár én is írhat
tam volna. Szóval úgy tűnik, vannak olyan 
szavajárásaim, amik felismerhetőek. Csak 
félek, hogy ha beszorulok egy retorikába és 
belépek az önismétlés centrifugájába, ak
kor tényleg csak a szócsavarás marad, te
hát most igyekszem minél többfélét kipró
bálni.

-  Siam vagy költészeti A slam költészeti 
A költészet slaml

-  Minden együtt. A slam kimondottan 
előadott költészeti forma, lényege, hogy 
adott térben és időben adott közönséghez 
szól, írásban nem mindig állja meg a he
lyét. Vannak versek, amiket elszavalva a 
hallgató első hallásra megért, belelát, azo
nosul vele, pl. a Nemzeti dal ilyen szöveg.

De nem igazán látom, hogy pl. Pilinszky 
versei működnének slamként, ahhoz több 
idő kell, hogy ezek megnyíljanak. Szóval 
költészet és slam halmaza nagyrészt met
szi egymást.

Nehéz megmondani, melyiket szeretem 
jobban csinálni, a vers teljesen más han
gulatot, logikát, állapotot igényel, mint a 
slam, a slamnél kell figyelni arra is, hogy 
a közönség egyből megértse az üzenetet, de 
ne legyen klisés. Ez elég nehéz feladat. A 
vers kicsit öncélúbb ennél, de ott is lebeg a 
potenciális olvasók képe.

-  Mondj egy személyes mantrát.

-  „Ha van, megosztjuk, ha meg nincs, 
akkor addig megyünk, amíg kerítünk ma
gunknak.” — ez érvényes kajára, sörre, cigi
re, bármire.

-  Mesélj a „Harghita-tánco^rő/”.

-  Ez nem lokálpatriotizmusomból faka
dó valami, hanem általában Harghita sört 
szoktam fogyasztani, így rengeteg féle-fajta 
sztorihoz, emlékhez, tapasztalathoz tudom 
asszociálni, már-már kultikus jelentősége 
van számomra.

-  Mi köze Weöres Sándornak a rock ’n 
rollhoz?

-  Líraian fogalmazva azt mondhatnám, 
hogy Weöres Sándor tényleg úgy táncoltatja 
a nyelvet, mint egy rocksztár a közönségét, 
azok a szavak rendesen tombolnak, buliz
nak, pogóznak a verseiben. A prózaibb része 
a dolognak pedig az, hogy van egy Rock and 
roll című verse.

-  Lehet bízni a „világ összezsugorodó 
Ariadné-fonalában”? Ki lehet valahova jut
ni szerinted?

-  Nem tudom, lehet-e bízni, de muszáj. 
És valóban az is komoly kérdés, hogy ki le- 
het-e jutni valahova, és ha igen, hova, de 
egyelőre igyekszem követni a fonalat. Bár 
lehet, hogy még nem küzdöttem meg a 
Minotaurusszal.

-  Kinek Iminek vagy hálás?

-  Valljuk be, ez egy hálátlan kérdés, 
mert bárhogy is erőlködnék, úgysem tud
nám felsorolni mindazon embereket, akik 
segítettek, támogattak, tanítottak, inspi
ráltak, szóval úgyis valaki megharagud
na, név szerint most nem is emelnék ki sen
kit. Viszont az alapvető család és barátok 
mellett sokat köszönhetek a bölcsészkar
nak, rakás dologra, jelenségre, érdekesség
re, szerzőkre stb. ott hívták fel a figyelmem 
tanárok, csoporttársak. Nem muszáj min
den költőnek és írónak bölcsészkart végez
nie, viszont én biztosan nem itt tartanék, 
ha más egyetemre megyek.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
A Seörös Wándor 
eljövetele
André Ferenc verseiről
Parti Nagy Lajos számos fiatal erdélyi 

költő stiláris ugródeszkája lett, ami nem 
csoda, hiszen a Parti Nagy-féle nyelvuni
verzum igen nagy segítséget jelenthet egy 
fiatal költő számára a saját nyelv és hang 
megtalálásában, sőt, igen komoly bizonyítá
si lehetőség, hiszen Parti Nagyot, bárhogy 
is vesszük, még utánozni se könnyű. André 
Ferenc verseiben is tetten érhető Parti Nagy 
hatása, de itt nem csupán utánzásról van 
szó. Ezek a versek már máshonnan szól
nak, útszélről, kocsmából, hátból, slamböX. 
Kolozsvárról, Harghitáról. Ismerősen csen
genek, és ha azt olvasom, hogy „szétpasz- 
szíroz összerak majd,/ mélyre sárba men
ni kell,/ szakállt cirógat úgy nevet freud/ 
és a falra rávizel./ kolozs, kolozs kering a 
számos,/ kolozsváróterem bevon,/ kolozs, 
kolozs te alkoholos/ mélynövésű nagyváros
om,” akkor már bontanám is a Harghita 
sört, mert lenne mit mesélni széthullásról, 
sárról, szakállas pszeudo-Freudról, Szamos- 
partról, égi és a földi Kolozsvárról, amit, 
bár eljöttem, örökre magammal hordozok

itt Budapesten is, látod az eltáposodott sze
memben, hajói belenézel.

Magas a mérce, és mi szakállcirógató kö
zép-kelet európaiak szigorúan vesszük azt, 
annál inkább, ha tudjuk, kiemelkedő te
hetséggel van dolgunk. André pályakezdő, 
de máris a kisujjában van a nyelvi bravúr. 
Vannak tudatosan használt, saját szavai, 
szófordulatai, ami sokat jelent.

A forma ördöge, hogy könnyen feladja a 
természetességet, könnyen becsúsznak töl
telékszavak a rím, a ritmus, a szótagszám 
kedvéért: „puhára öntöz épp a város,/ kör
bejár a szmog tenyér,/ úgy hasonlít önmagá
hoz,/ mint penészre kis kenyér./ mégis húzni 
kéne éppen,/ nyálkahártyát, mint akár” vagy 
„úgy ahogyan szakad el még lomha zsineg 
puha hasban” (kiemelések tőlem). Állítólag 
szabad verset nehezebb írni, mert ott min
den szónak, formai megoldásnak (pl. sor
törés) indokoltnak kell lennie. Én azt mon
dom, formában nehezebb írni, mert ott is 
minden szónak és minden formai megoldás
nak indokoltnak kell lennie. Az igazi formai 
bravúr a természetes hangzásban van.

Továbbá a nyelv gazdagságának és kor
látlan lehetőségeinek ördöge, hogy nehéz 
kordában tartani, könnyen túlcsordul és 
zavarossá, áttekinthetetlenné válik, elvész 
a lényeg, és csak jó sorok és képek marad
nak. Példa a dudorász című vers, aminek

csodás zenéje van, teszik azt a daktilussal 
toldott adóniszi sorok, ám lehetne folytatni 
a végtelenségig, ami nagy kísértés. André 
legtöbb verse hemzseg a zseniális soroktól, 
de érzésem szerint ezek mindegyikéből le
hetne egy sokkal letisztultabb és egysze
rűbb, ám annál ütősebb verset kovácsolni.

Az említett kifogások mégis elkerülhetetle
nek egy pályakezdő költőnél, aki formában ír, 
legyen bármilyen tehetséges.

Kiemelném a Helikon júniusi számában 
megjelent seörös wándor című verset, ami
vel André I. helyezést ért el a BBTE Magyar 
Irodalomtudományi Intézet Weöres Sándor 
pályázatán. Méltán. Mert nem egyszerű 
Weöres-parafrázisról van szó. Nem Weörest 
szólaltatja meg André, hanem André szó
lal meg Weöres előtt, bemutatkozik, a saját 
hangján.

Mondhatnánk, hogy André méltó utóda 
Parti Nagy Lajosnak és Weöres Sándornak, 
de nem az. Miért? Mert most két szakállciró- 
gatás között feldobok egy jóslatot: André nem 
utód, mert egyelőre gyakorol, és még nem lát
tatok semmit: néhány év, és az ő utódairól fo
gunk beszélni. Tanúm rá a seörös wándor, 
amiből ideidézem kedvenc soraimat -  van 
bennük valami megfoghatatlan nagyság -  
költészet a legjavából: „mert minden a ku
tyákra vezethető vissza,/ csak kutyául lenni 
lehet, csak ez a premissza,/ és hogy ölek és öl
ebek és vérek és vérebek/ jelzik az égtájakat, 
még mielőtt beléjük tévedek.”

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
A nagy K ilom etrik  hasábjain induló sorozatunkban rövid interjút és hozzá kap

csolódó kritikát közlünk a pályakezdő, ám ígéretes nemzedék tagjaival. A szerk.
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GIAMBATTISTA BASILE

A két kicsi pizza1 
A negyedik nap hetedik meséje
(Részlet a P en tam eronh ól)
Marziella kedvesen bánik egy öregasz- 

szonnyal, ezért varázserőt kap ajándékba, 
ám a nénikéje, aki a szerencséjét elirigy- 
li tőle, a tengerbe veti. Aztán egy szirén 
hosszú időre leláncolja, a bátyja viszont 
kiszabadítja és a lány feleségül megy egy 
királyhoz, aki a nagynénit megbünteti.

A hercegi pár legszívesebben mindjárt ki
hirdette volna, hogy Antonella meséje kenter- 
be verte az összes eddigit, de Lucia svungját 
nem akarták lelohasztani, a kofa pedig, mi
nek utána nyelvének lándzsáját a horogról le
akasztotta, Tadeusz legnagyobb örömére, a 
gyűrűbe döfte és imigyen szólt: 1 „Uraim, én 
mindig úgy hallottam, hogy aki eleget ad, an
nak sok minden adatik. Még a manfredoniai 
repedt harangok is azt rebesgetik, hogy 
gilingelj-galangolok,3 hisz aki nem tűzi a sze
retet horogjára a jómodor csaliját, az bizony 
nehezen pecázza ki a nyereség halát. Am ha 
valóban tudni akarjátok, hogyan fest a dolog, 
hallgassátok meg az alábbi mesémet, mert ab
ban kiderül, vajon a fösvény-e avagy a bőke
zű bukik nagyot. ”

Na most már, mesélik, hogy élt vala
mikor régen két nővér, név szerint Luceta 
meg Troccola, s mindkettejüknek volt egy 
leánya, Marziella és Puccia, ám amilyen 
szépséges volt Marziella lelke meg orcá
ja, olyan ronda volt, egyazon kaptafára, 
Puccia pofája és szíve.

Történt aztán egy napon, midőn Luceta 
a fejébe vette, hogy megpárol néhány ré
pát, egy kis zöld szalszával elkeverve, 
hogy imigyen szólt a lányához:

— Drága Marziellám, édes gyermekem! 
Menj el a kútra, szívem, és hozz egy kor
só vizet!

-  Szívest-örömest, édes anyácskám! -  
felelte erre a leány -  Hanem ha kicsit is 
szeretsz, adj ide egy pizzaszeletet, hisz 
tudod, mennyire finom azzal a friss víz
zel!

— Hát már hogyne adnék! — mondta az 
anyja.

S azzal benyúlt a kenyeres zsákba, ami 
egy kampón lógott, majd kivett egy szép 
kicsi pizzadarabot — előző nap ugyanis 
kenyeret sütött —, Marziella pedig fogta a 
korsót, ráillesztette a fejtekercsére, és el
indult a kútra.

És ott, midőn a korsóját töltögette, fel
bukkant egy vénséges banya, aki egy ma
gasabb bucka színpadán ácsorogva az Idő 
tragédiáját ábrázolta, s amint látta, hogy 
a lány beleharapna az illatozó pizzába, 
imigyen szólt:

-  Szép leány, legyen az ég irgalmas 
hozzád és gabalyítsa jól a sorsodat, adj 
nekem abból a pizzából egy falatot!

Mire Marziella, akinek királynői illata 
volt, s hasonlóképpen a lelke is szépen il
latozott, így felelt:

1 4 --------------------------------

— Vegye el az egészet, drága asszonyság! 
Csak azt sajnálom, hogy nem cukorból és 
mandulából készült, mert igaz szívemből 
mondom, magának adnám akkor is.

Marziella kedvessége teljesen elbájol
ta a vénasszonyt és a következőket mond
ta neki:

— Fizesse vissza az ég a könyörülete- 
det, gyermekem! A csillagokat pedig ar
ra kérem, hogy hozzanak boldogságot az 
életedbe. Kívánom továbbá, hogy lehele
ted nyomán rózsák és jázminok keljenek, 
a hajadból, midőn megfésülöd, gyöngyök 
és gránátok guruljanak a földre, lábad 
nyomán pedig liliomok és ibolyák serken
jenek!

A lány megköszönte a banya áldását, 
hazament, s alighogy elkészült az ebéd, 
mindjárt kielégítették a test természetes 
szükségét. Hanem másnap, midőn a Nap 
az ég piacán áruba bocsájtja Keletről ho
zott fényeit, Marziella fésülni kezdte a ha
ját, s látja ám, hogy egy sor gránát meg 
gyöngy szitál az ölébe, mire nagy boldo
gan odahívta az édesanyját, majd egy sze
lencébe szuszókálták, ami belefért, Luceta 
pedig elindult az egyik uzsoráshoz, hogy 
pénzre váltsa a kincs felét. Igen ám, de idő
közben betoppant Troccola is, hogy meglá
togassa a nővérét, s Marziella láttán, aki 
se hallott, se látott, úgy belemerült a nagy 
munkálkodásba, mindjárt tudni akar
ta, hogyan, mikor és főként honnan sze
rezte a kincseket. A lány, aki a szarkava- 
rás módját még nemigen értette, továbbá 
a közmondást sem ismerte, miszerint ne 
tégy meg mindent, amit megtehetnél, ne egyél 
meg mindent, amit megehetnél, ne költs el min
dent, amit elkölthetnél, s ne mondj el mindent, 
ami birtokodban áll, töviről-hegyire elbe
szélte nagynénjének a történteket, amaz 
meg, lévén, hogy minden óra az örökkéva
lóságba süppedt, meg se várta a nővérét, 
hanem hazament, adott egy szelet pizzát a 
lányának, s azzal elküldte a kútra.

A lány, persze, találkozott a banyával, 
s mikor a néne az ő pizzáját is elkunye- 
rálta, nagy morcogón, mivel ez volt a sa
játossága, így válaszolt:

— Egyéb dolgom sincsen, csak 
hogy a pizzámat neked adjam! Netán 
megvemhesítetted a szamaramat, s most 
minden motyómat magadnak akarod?! 
Tűnés innen, ’sze a fél fogam sokkalta kö
zelebb van, mint a legközelibb rokonom!

Ezeket mondotta, a pizzáját pedig négy 
falatból -  hamm! -  bekapta, mire a ba
nya iszonyú haragra gerjedt, majd a kö
vetkezőket vágta a fejéhez:

— Ó, hogy vessél tajtékot, mint az or
vos öszvére, minden egyes lélegzeted
re!4 Hulljon a fejedből, ahányszor csak 
megfésülködöl, egy rakás tetű! S amerre 
jársz, kutyatej meg bogáncs serkenjen a 
lábad nyomán!

Puccia azonban oda se neki, megmerí
tette a korsóját, hazament, az anyja pe

dig, aki tűkön ülve várta, hogy megfésül
hesse végre a loboncát, fogott szépen egy 
abroszt, az ölébe terítette, majd a lánya 
haját elegyengette, hanem amint fésülni 
kezdte -  nézz nagyot s láss csodát! -  csak 
úgy zúdultak belőle az alkímiai dúvadak, 
hogy feltartóztassák a higanyt.5 Midőn 
látta ezt Troccola, jegeces irigységét dü
hének tüze követte, prüszkölt, fújtatott, 
orrából csak úgy dőlt a füst, szájából pe
dig a láng.

Na már most, történt nem sokkal azu
tán, hogy Ciommo, azaz Marziella bátyja, 
Chiunzo király udvarában tartózkodott,6 
s miközben egynémely asszonyok szép
ségéről diskuráltak, ez a báty, anélkül, 
hogy kérdezték volna, váratlanul szót kö
vetelt magának, mondván, hogy minden 
szépség a folyóba vetné magát,7 ha húgá
nak szépségével vettetne latba, mert túl 
azon, hogy testi szépsége a lelkiek grego
riánját ellenpontozza, szájában, hajában 
s lábában egyaránt kacifántos csudák la
koznak, amiket egy tündér adományozott 
neki. A király, hallván ezt a dicséretári
át, megparancsolta Ciommónak, hogy ho
zassa elejébe a lányt, mert ha olyannak 
találja, amilyennek felmagasztalta, ő biz- 
isten feleségül veszi.

Erre Ciommo mindjárt futárt küldött 
anyjához egy levélkével, amelyben arra 
kérte, hogy ha nem akarják elherdálni 
a szerencséjüket, kerekedjenek fel azon
nal és látogassák meg. De Luceta, aki az 
idő tájt épp az ágyat nyomta, a bárányt a 
farkasra bízta, s a húgát kérte fel, hogy 
ilyen meg amolyan okból kifolyólag, kí
sérje el az udvarba a leányát. Troccola 
megígérte, hogy épen s egészségben átad
ja a bátyjának, majd Marziella és Puccia 
társaságában hajóra szállt, és amint 
nyílt tengerre értek, a matrózok pedig el- 
szenderedtek, a lányt a habok közé lökte. 
Hanem Marziella legnagyobb szerencsé
jére, mielőtt még leért volna a tengerfe
nékre, odaúszott egy szirén, karjába kap
ta és magával is vitte azonmód.

Aztán amikor a másik kettő megér
kezett az udvarba, Ciommo úgy fogadta 
Pucciát, akárha az édes húga volna — hisz 
Marziellát is olyan régen látta, hogy bi
zonyára őt sem ismerte volna fel! majd 
vitte is a király elé, aki mindjárt elren
delte, hogy fésülködjön meg. De Puccia 
hajából, alighogy a fésűt a kezébe vette, 
máris szotyogni kezdtek az igazságszol
gáltatás ellenségei, amelyek a két per
döntő tanút is meggyötrik rendszerint,8 s 
mikor a király a száját is szemügyre vet
te, látja ám, hogy olyan tajték tör elő be
lőle, amivel egy rakat posztónak valót is 
megnemezelhetne,9 majd midőn tekinte
te a padlóra tévedt, ott bűzölgött egy fél 
mezőnyi burján, aminek láttán majd’ el
hányta magát.

Ennek okáért mindjárt lapátra tet
te az asszonyt és a lányt, Ciommót pedig 
arra ítélte, hogy az udvar kacsáit terel
gesse. Amaz meg, felettébb nekibúsulva, 
lévén felfogni se bírta az egész históri
át, kiterelte a kacsákat a város szélére, s 
hagyta, hadd csatangoljanak kedvükre a 
tengerparton, ő pedig behúzódott egy vis
kóba, ahol addig siratta a sorsát, mígnem 
ráesteledett, s végre hazatérhetett.
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Hanem Marziella,10 mialatt a kacsák 

a parton bóklásztak, kijött a vízből, me
getette őket mandulacsókkal,11 megitatta 
őket rózsavízzel, amitől seperc alatt ak
korára nőttek, mint egy-egy megtermett 
eunuch, vagyis a rengeteg hájtól eltorzult 
a testük, el a pofájuk, s midőn rájuk es
teledett, hazafelé menet betévedtek abba 
a kertbe, amelyre a király ablaka is né
zett, ők pedig a következőt dalocskát ad
ták elő:

Háp, háp, háp, jönnek a kacsák!
Szép ám a Nap, a Hold ugyancsak,
De egy se szebb annál, aki megetet.

Hallván a király ezt az estéli kacsamu
zsikát, magához rendelte Ciommót, s fag
gatni kezdte, hogy hol és mivel eteti a jó
szágait, mire Ciommo így felelt:

— Nem etetem én mással, csak friss fű
vel, ami a város határában nő.

De mert a király fülének nem tetszett 
a válasz, a fiú után szalasztotta egyik hű 
szolgáját, hogy meglesse, vajon merre te
relgeti a kacsákat. Emez pedig, miután 
a nyomába eredt nagy suttyomban, lát
ja ám, hogy Ciommo bevonul a kalyibá
ba, s midőn a kacsák a parton totyogva 
megindulnak a tenger felé, kiemelkedik 
a vízből Marziella, de az olyan gyönyö
rű volt, mennybéli atyám, hogy még a 
Vak Gyerek anyját is kenterbe vágta,12 
aki, miként a költő mondja, nem fogad 
el mást alamizsnaképpen, csakis köny- 
nyeket.

A király szolgája futott is mindjárt az 
urához, hogy elmesélje a csodás spektá
kulumot, amiben a tenger partján, ugye
bár, része volt.

A szolga beszámolója tüstént feltüzelte 
a király kíváncsiságát, s arra sarkallta, 
hogy a hihetetlen látványnak maga já r
jon utána, így hát másnap, midőn a ka
kas, aki a lázadók hangadója,13 fegyverre 
hívott mindent párát, hogy legyőzzék az 
Éjszakát —, Ciommo pedig elindult a ten
gerpartra, a király utána eredt, s anél
kül, hogy szem elől tévesztette volna, 
szorosan mögötte haladva követte min
den mozdulatát. Hanem amint kiérnek a 
szokásos helyre és a fiú beveszi magát a 
viskóba, látja ám, hogy a kacsák nélkü
le totyognak a partra, a tengerből pedig 
kiemelkedik Marziella, és a kacsákat sü
teménnyel traktálja, cseberéből rózsavíz
zel itatja, majd leül egy sziklára, s amint 
a haját fésülni kezdi, csak úgy zubognak 
alá a gyöngyök és gránátok, szájából vi
rágfelhők gomolyognak elő, lába alatt pe
dig ibolya- és liliomszőnyeg illatozik.

A fentiek láttán a király mindjárt ma
gához kérette Ciommót, megmutatta neki 
Marziellát, és megkérdezte tőle, hogy is
meri-e ezt a szépséges leányt. A fiú, per
sze, nyomban felismerte, s futott is hozzá, 
hogy kebelére ölelje, majd a király jelen
létében végighallgatta Troccola árulásá
nak történetét, amelyből megtudhatta, 
hogy a gennyező beste irigysége miként 
fojtotta a tengervíz közepébe e szépséges 
tüzet.

Erre a király, aki a tündöklő ékszer lát
tán majd’ kiugrott a bőréből, Ciommóhoz 
fordult, és megjegyezte, hogy igaza volt, 
midőn úgy feldicsérte húgának küllemét,

ennek okáért tehát, ha a lány is elfogadja 
országának jogarát, több mint érdemes
nek tartja arra, hogy nőül vegye.

— O, bárcsak az Oroszlán a Nap házá
ban járva maga is ezt akarná,14 hisz én 
a legnagyobb örömmel szolgálnám a ko
ronád! — felelte erre a Marziella — De lá
tod a lábamon ezt az aranyláncot, mely- 
lyel a garabonciás asszony fogva tart? Ha 
túl sokáig levegőzöm itt, a parton, már
is visszaránt, hogy gazdag szolgaságban 
ugyan, de láncra verve tengődjek oda
lenn.

-  Jaj! És miféle megoldás kínálkozik 
arra — mondta a király —, hogy a szirén 
karmaiból kimenekülj?

-  Megmondom én, hogy mi a megoldás: 
egy aprócska reszelő kéne, ami nesztele
nül elvágja a láncot, s utána illa berek, 
kereket oldhatnék.

— Akkor várd ki szépen a holnap reg
gelt! — vágta rá a király — Szavamra mon
dom, eljövök érted, s hazaviszlek a palo
támba, ahol nem csupán a jobb szemem 
leszel, de szívemnek pupillája és lelkem
nek cseresznyéje is.15

Ezeket mondotta, s avval szerelmü
ket egy kézfogással lefoglalózta, aztán a 
lány belegázolt a vízbe, őt pedig emészte
ni kezdte a tűz. De miféle tűz volt az, ma- 
gasságos egek! Hiszen álló nap fél perc 
nyugalma se volt tőle, este pedig -  midőn 
az Éjnek szerecsen rüfkéje előkecmer- 
gett, hogy a tubba catubbát eljárja a csil
lagokkal16 —, a lány szépségén kérődzőit 
emlékezetének rágóizmaival; hajának 
kacifántjáról, szájának és lábának csu- 
dálatosságairól perlekedett a gondolatai
val; s minek utána bájának aranyát a jó
zan ész próbakövén lemérve huszonnégy 
karátosnak ítélte, vég nélkül az Éjszakát 
kárhoztatta, amiért oly lassan hímezi a 
csillagokat, majd a Napot sürgette, hogy 
fényszekerébe pattanva hajtson mielőbb 
az ég mezejére, s hozza el neki a gyöngyö
ket lövellő aranybányát meg a virágokat 
eregető gyöngykagylót.

S miközben viharainak tengerén hány
kolódott és a lányra gondolt, aki valóban 
a tengerben lakozott, a Nap romboló osz
tagai, íme, felszántották az ösvényeket, 
hogy sugarainak hadtestét követve ma
ga is végigvonulhasson győzedelmesen, a 
király pedig gyorsan felöltözködött, majd 
Ciommo kíséretében kilovagolt a ten
ger partjára, ahol Marziella már javában 
várakozott, és mikor odaért, a láncaitól 
megszabadította, hogy egy még erősebbel 
a szívéhez láncolja, majd a lovára ültette 
azt, ki a szívét már amúgy is meglovagol
ta, azután pedig — uzsgyi! — haza vágta
tott vele a palotájába, aminek csarnoká
ban, a király parancsára, ott sorakoztak 
az ország legszebb asszonyai, hogy a leg
nagyobb hódolattal fogadják úrnőjüket.

Nem sokkal azután, hatalmas népün
nepély keretében, feleségül vette a lányt, 
s a tűzköpő hordók közé, amelyek megvi
lágították az éjszakát,17 úgy rendeltetett, 
hogy Troccola is bekerüljön hordócska 
gyanánt, amiért oly kegyetlen ármánnyal 
akarta átverni Marziellát. Aztán a király 
Lucetát is a palotába hozatta, és min
den elképzelhetőt megadott Ciommónak 
meg neki, hogy úri módon eléldegélje
nek, Puccia pedig, akit az országból kieb-

rudaltak, élete végéig koldulhatott, lévén 
aki egy szem pizzát sem hajlandó elvet
ni, éhínséget arat, mert az ég úgy köve
teli, hogy

ne leljen irgalomra, aki az irgalmat nem ismeri.

KIRÁLY KINGA JÚLIA 
fordítása

Jegyzetek
‘A m ese cím éből adódik a Pentam eron egyik  

gasztro-kuriózum a, Benedetto Croce ugyanis, 
aki a gyűjtem ény e lső  fordítója, szíve szerint le 
pénynek keresztelné át, m ivel a pizza elődje az 
ún. focaccia, azaz a lepény volt. De m ert Savoyai 
M argit Croce kortársa, és az asszony tiszteletére  
sü tötték  Nápolyban az e lső  M argheritát, a király
nő és Nápoly iránti tiszteletéből Croce m eghagyja  
az eredeti cím et.

2A lándzsát a páncélruhára erősített lándzsa
horgon tartották . B asile  ism ét a lovagi tornák  
egyik  próbájára utal, am elynek során a verseny
zőknek lándzsájukkal lengő gyűrűbe kellett bele
ta lá ln iu k . Ld. A cimbora II.10.

3M afredonia város P uglia  tartom ányban, a csiz
m a sarkantyúján fekszik. Az ottani harangjáték
nak  értelem szerűen sem m i köze n incs ahhoz a 
szójátékhoz (damme e dotte), am i a közm ondást 
m arkírozza. E gyes kutatók úgy vélik, hogy inkább  
G argantua és Pantagruel III. könyvének 27-ik feje
zetére utal, ahol a varennesi harangok szintén  be
szélnek.

“Az orvosok öszvérháton jártak  a betegeikhez, 
fam ulusaik  pedig gyalogszerrel követték őket, s 
m ire k iértek  egyik-m ásik  pácienshez, az öszvérek  
rendszerint tajtékzottak.

5A tetveseket h igannyal kezelték , je len  esetben  
pedig annyi a te tű  a lány  fejében, hogy lehetetlen  
kipusztítan i. M ásfelől azonban B asile a lk ím ia i is 
m ereteit is  belekódolja a m etaforába, h iszen  ha a 
higany m int hideg-nedves princípium , nem  fejtheti 
ki hatását, vagy is a tetvek  feltartóztatják, nem  jön 
létre az ötödik elem, azaz a kvintesszencia.

‘Ciommo a Girolamo név becézett formája; 
Chiunzo valójában egy h egység  az Am alfi-partok  
felett, a B asile  á lta l haszn ált szem élynév azon
ban egy szóláshasonlat figuráját idézi fel, aki na- 
gyotm ondásáról és hencegéseiről h íresü lt el. 
K öznevesült formájában a m ai nyelvhasználatban  
a chiunzo vagy chionzo félnótást, ostobát jelent. 
(G uarini és Burani: 466)

’U ta lás a Sebeto folyón átívelő M addalena híd
ra, ahonnan az öngyilkosok vetették  le m agukat. 
Ld. m ég A fehér orca cím ű m esét (III. 3.)

T i. a heréket.
9A nem ezelés során lúgos vízben m eglágyítják a 

gyapjút, majd addig kallózzák, vagy is nyomják és 
ütik, am íg a fellazu lt pikkelyszerű kutikulák  egyre  
közelebb kerülnek a hasonló pikkelyekhez és össze
akaszkodnak.

'“B asile  újabb figyelm etlenség  folytán itt 
Porziellának nevezi a lányt.

"Eredetileg p a sta  reale, egy  m arcinpánszerű  
édesség, am it főként Nápolyban készítenek  
karácsonytájt. (Rak: 786)

l2Ti. Vénusz.
1;A lázadásra való felbujtás nem volt ism eretlen  

a nápolyiak körében: a 16. század közepén egy bizo
nyos Fucillo szem élye keltett fe ltű nést és zavargá
sokat, aki borkereskedőként m aga köré gyűjtötte a 
környék csem pészeit, bandavezéreit, de zavargásai
kat követően Toledói Péter felakasztotta . Ez az e se 
m ény m ég él B asile  korának em lékezetében, h iszen  
a későbbiekben ezt tartják az 1647-es M asaniello- 
féle felkelés előfutárának, am ikor az adók ellen  fel
lázadó töm eg Tom asso Aniello (M asaniello) veze
tésével felgyújtotta Nápoly bankjait és vám házait, 
majd néhány napra á tvette  a hatalm at

14Az O roszlán jegyéről rengeteg h idelm et jegyez
tek  fel, a jú liu si-au gusztusi kán ikula  ugyan is szer
telenné, k iszám íthatatlanná te tte  az em bereket, s 
ennek következtében a különféle esem ényeket, for
dulatokat is. Ld. m ég A kereskedő (I.7.), A megnyúzott 
banya (1.10) cím ű m eséket.

"A látó- és nem zőszervek összem osása: szem go
lyók és a herék m int cseresznyék.

16A tuba catubba ugyanolyan tánc volt, s vélhető
en csak a nevük különbözött, m int a sfessania vagy  
a Lucia Cannazza, azaz a Szuka Lucia. Pergő ritm u
sú, m ajdhogynem  gúnytánc, am i a közel-keleti rab
szolgák jelen létével terjedt el Nápolyban, s em iatt 
hív ták  m ég halló turchesenek vagy halló maltesenek, 
vagyis török-, illetve m áltai táncnak.

17A  tü zet okádó hordók az éjszakai ünnepsé
gek legfőbb kellékei voltak, s nappali v ilágosságot 
eredm ényeztek, ha b egyújtották őket.

15
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» > »  folytatás az 1. oldalról

A grafika az évszázadok során egy
fajta másodrendű művészeti ágnak 
számított, és ez ma sincs másképp: a 
festészet, a szobrászat elsővonalbeli 
státuszát a grafika soha nem tudta el
érni sem a szakvélemény, sem a széles
körű közönség soraiban. Egyszerűen 
nem tulajdonítottak olyan értéket en
nek az ágnak, valószínű, hogy a tech
nika, a megjelentetési felület miatt. A 
grafikák papírra készülnek, az idők 
folyamán sokkal könnyebben sérül
nek, m int a kezelt vászon vagy a m ár
vány, a használt rajzeszközök (ceruza, 
tus, kréta, szén) nem annyira időtálló- 
ak, m int az olajfesték, a freskó, vagy 
a fa. M ásrészt az „alkalmazkodás” is 
hozzájárulhatott a másodrendűséghez.

Lloyd George, F resques et Frasques

Az illusztrációk, rajzok, karikatú rák  
mindig egy elsődleges üzenetre rea
gálnak: szöveghez, hírhez, eseményhez 
igazodnak, azt próbálják meg vizuáli
san ábrázolni, érthetővé tenni, egyszó
val alkalmazkodnak. Formailag igen, 
viszont üzenetileg nem mindig tudnak 
önállóan „létezni”. Például, ha kiemel
jük Bánffy Miklós egyik rajzát Kemény 
Jánosnak az Erdélyi Szépmíves Céhnél 
1934-ben megjelent Kutyakomédia cí
mű kötetéből, és nem ismerjük a tör
ténetet, amely a rajz létrejöttében sze
repet játszott, annak ellenére, hogy ez 
egy lendületes vonalakkal, bátor felüle
tekkel létrehozott mű, nem hordoz szá
m unkra önálló üzenetet. Egyszerűen 
nem tudjuk dekódolni, hogy mi tö rté
nik a képen, hiszen szükségünk van 
ehhez a szöveg ismeretére.

Szántó György a Korunk 1927-es 
szeptemberi számában A karikatúra 
című írásában a következőképpen vé
lekedik: „A karikatú ra  nem műfaj. 
Ellenkezőleg: minden műfajt felölel 
és szolgálatába állít. Miután a grafi
kának van legkevesebb küzdelme az
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anyaggal, ez a legkedveltebb kifejezé
si technikája.” Minden bizonnyal az 
önálló üzenetet hordozó karika tú rára  
érti a fentieket, viszont a szöveget áb
rázoló rajzok esetében a függőség meg
marad.

Ennek ellenére Bánffy Miklós gra
fikai m unkássága kivételes a maga 
nemében, egyrészt azért, mert olyan 
alkotóról van szó, aki más téren is ki
emelkedőt alkotott, másrészt pedig 
azért, m ert a grafikán belül is több 
műfajban, nagyon koncentráltan ho
zott létre maradandó alkotásokat.

Azért koncentráltan, mert egy kép
zőművészeti hagyatékhoz képest 
aránylag kis számot jelent pár száz 
rajz, könyvillusztráció, pár tucat dísz
letterv, néhány karikatúra , jó néhány 
levélfirka. Mindezt azonban olyan kre
atív erővel, elhatározottsággal tette, 
ahogyan kevesek az ő korában. Ha egy 
képzeletbeli rangsort állítanánk fel az 
általa űzött tevékenységek között, a 
mai megítélés szerint a grafika ennek 
a rangsornak valahol a vége felé he
lyezkedne el, jóval az irodalomban, a 
politikában, a színházban, a diplomá
ciában elért eredményei mögött.

Ami azonban a grafikai m unkássá
gát megkülönbözteti a többi területen 
kifejtett munkásságától, az a műfajon 
belüli sokszínűség: festmények, akva- 
rellek, tusrajzok, ceruza- és krétarajz
ok. A sokszínűséget tovább fokozza e 
m unkák a technikája, hangulata, ren
deltetése, üzenete is.

Elég, ha összevetjük hirtelen a 
Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja 
egy rajzát, mondjuk Hunyadi Sándor 
portréjával vagy az Ábel egy illusztrá
cióját a Nagyúr, A ttila heverőjének a 
tervrajzával.

Grafikusi szemmel mérlegelve szinte 
irigylésre méltó az a biztonság, amely- 
lyel u ralta  a technikákat, az a köny- 
nyedség, ahogyan vezette a vonalat, 
színnel töltötte fel a felületeket. A ve
leszületett tehetségének autodidak
ta  kiművelése valószínű m ár elég lett 
volna ezeknek a m unkáknak a létreho
zásához, ilyen szintű elvégzéséhez, de 
a Székely B ertalan műtermében eltöl
tö tt időszak minden bizonnyal megha
tározóan hozzájárult ahhoz a bizton
sághoz, ahogyan a grafika különböző 
válfajaiban mozgott, ahogyan ráérzett 
mindegyik technika sajátosságára. 
Bánffy Miklós a vizuális érzékenysé
gét, megfigyelőképességét és ezáltal 
emberismeretét m unkájának minden 
szintjén érvényesíteni tudta, és ez kü
lönösen igaz grafikai m unkásságára. 
Az a tény, hogy szeretett a dolgok h á t
terében állni, egyfajta precíz elemzőt, 
széles látókörű megfigyelőt fejlesztett 
ki belőle.

A képzőművészek munkásságából 
általában nagyon sok vázlat, felskic
ceit terv m arad hátra. Bánffy Miklós

hagyatékából — a díszletvázlatokat le
számítva, melyek eleve vázlatnak ké
szültek -  azonban hiányoznak ezek 
az elemek, vagy legalábbis nem kerül
tek elő. Elképzelhető, hogy a grafikai 
munkái elővázlatolás nélkül készül
tek, így egy biztos kezű, formailag ha
tározott mondanivalójú alkotóval ál
lunk szemben.

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy 
sok vázlata, rajza elkallódott hánya
to tt élete során, vagy pedig a különbö
ző társadalm i funkciók m iatt névtele
nül keletkezett, és ma m ár nem lehet 
beazonosítani.

Grafikai m unkásságának fő vo
nalát az Erdélyi Szépmíves Céh 15 
kötetét 645 rajzzal illusztráló soro
zata képezi. A m ár em lített Ábel triló
gia mellett többek között olyan köny
vek illusztrálását vállalta, mint Berde 
Mária: Földindulás I-IL, Kemény 
János: Kutyakomédia, Berde Mária: 
Seherezádé himusza, M akkai Sándor: 
Ágnes, Áprily Lajos: Idahegyi pászto
rok. Ez utóbbi három kötetben közölt 
illusztrációi mintegy erősítik grafi
kai eklektizmusát: szakított az addigi 
könnyedébb, szatirikusabb „hangnem
mel”, és az írásokkal rímelő drám ai vo
nalakkal, felületekkel, színpárosítás
sal (fekete-piros) jelentkezett.

A második világháború u tán  az ak
kor indult, Gaál Gábor vezette Utunk 
néhány számában (1946-1948 között) 
Bánffy Miklós saját és más szerzők 
írásait illusztrálta, ezúttal azonban 
az aláírásából elhagyta a G(róf) betűt, 
csupán a B. M. iniciálékat használta. 
Ezek a kisméretű rajzok kivétel nélkül 
egy hasábra beszorítva, valahol az új
ság belsejében elrejtve jelentek meg, 
de stílusuk felidézi az Ábel ábrázolá
sok könnyedségét, huncutságát. Akár 
azt is mondhatnánk, hogy a kialaku-

Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja, Polis, 2005

lóban lévő új politikai rendszer foko
zatosan léptette vissza a grafika te 
rén is. Mindennek nyilván tudatában 
volt Bánffy Miklós is, de a közte és a 
szerkesztők között elmélyülő szaka
dék mégsem akadályozta meg abban, 
hogy az I. évfolyam 3. számában, az
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Erdélyi humor című írásában megad
ja az erdélyi humor ta lán  egyik legta
lálóbb definícióját: „Az erdélyi humor
nak egyik formája: lehetőleg komoly 
arccal olyan bolondos furcsaságot ál
lítani, am it persze a szóló maga sem 
hisz és a hallgatóitól se várja, hogy el
higgyék. Mindenki tudja, hogy tréfa.” 
Érdekes részlet, hogy a bizonyos írá 
sokhoz tem atikailag kapcsolódó rajzok 
egy idó' u tán  más jellegű cikkek mel
lett is megjelentek: ezeket a rajzokat 
enyhén szólva erőltetett kontextus
ban, szöveggel adták közre és minden 
bizonnyal a térkitöltés volt az egyet
len funkciójuk. Annak ellenére, hogy 
1947. január 4-én kelt levelében visz- 
szavonult, az utolsó rajza 1948. jún i
us 12-én jelent meg az Utunk 3. évfo
lyama 11. számában. Ezt követően az 
általánosabb üzenetű, akár népiesebb 
jellegű illusztrációkat gyors ütemben 
felváltották a különféle munkás tevé
kenységeket ábrázoló illusztrációk és a 
rendszerhez kacsolódó írásokat ábrázo
ló portrék (Lenin, Sztálin, Marx stb.).

Külön említést érdemel két m unká
ja, amelyek indokolttá teszik a címben 
használt jelzőt. Az első a Ben Myll ál
néven kiadott Fresques et Frasques ka
rikatúraalbum  évszám, kiadó és hely 
nélkül6, a második Kisbán Miklós: 
Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja, 
amely az Erdélyi Szépmíves Céh kiadá
sában jelent meg 1931-ben. Mindkét 
kiadvány páratlan  a maga nemében, 
és méltán nevezhetjük őket Bánffy 
Miklós grafikai m unkássága csúcsá
nak, viszont a grafika műfaján belül 
annyira eltérőek, hogy akár szárm az
hatnának más-más alkotótól is őket.

A karikatúraalbum ban huszonegy, 
az 1922-es genovai béketárgyaláson 
részt vett politikus torzképét rajzolta 
meg hihetetlen precizitással és találó, 
ám annál maróbb gúnnyal. Mint min
den m agára valam it is adó karika tu 
rista, magát is kegyetlenül kikarikí- 
rozta, és ezzel betarto tta  azt az íratlan  
szabályt, hogy csak akkor lehet az iró
nia bármely eszközével kigúnyolni va
lakit, ha előzőleg a szerző — lévén, hogy 
a maga hibáit ismeri a legjobban -  sa
já t magával is ugyanúgy já r el, és saját 
magával szemben is példás öniróniát 
gyakorol. így vall, borús őszinteség
gel, a rajzok vázlatainak keletkezésé
ről: „Az egész ottlétem, a konferencia 
szempontjából csupa naplopásból állt. 
Mint kicsi, számot nem tevő álla
mot, m inket csupán valami gazdasá
gi bizottságba választottak be [...] Én 
csak a közös nagygyűléseken voltam, 
de ilyet elég ritkán  tarto ttak . Viszont 
rendkívül érdekes volt találkozni a kü
lönböző nagyfejűekkel, őket megfigyel
ni és ha lehet, felhasználni. Érdekes 
az a színfalak mögötti munka is, mely
ben a különböző' érdekek ütköznek. [...] 
Ilyenkor nem lévén semmi dolgom, ka
rika tú rákat rajzoltam. Ezekből a váz

latokból állítottam  össze később azt az 
albumot a genuai konferencia tagjai
ról, amit a Rózsavölgyi adott ki m ás
fél év múlva. Persze Lloyd George ész
revette, hogy rajzolom és ham iskásan 
hunyorított át hozzám.”7 Ezeket a váz
latokat színes krétával véglegesítette 
később, és az em lékirataiban ugyan
olyan aprólékos részletességgel írta  le 
a szereplőket, m int ahogyan lerajzolta. 
Elkápráztató megfigyelőkészségről, 
emberismeretről te tt tanúbizonyságot. 
Kíváncsiságból a karikatú rákat poli
tikusok portréfotóival hasonlítottam  
össze, és a hatás lenyűgöző. A portré
karikatú ra  minden elemét felhasznál
ta, csak a lényegre, a vonásokra össz
pontosított és kellő időben és eszközzel 
átbillentette ezeket az irónia oldalára, 
így igazán hatásos alkotások keletkez
tek. Bátran mondhatjuk, hogy Bánffy 
Miklós e panoptikuma a magyar port
rékarikatúra  gyöngyszemét képezi.

Bánffy Miklós, Fresques et Frasques * I.

íme néhány példa: David Lloyd 
George, angol miniszterelnök, Walther 
Rathenau, német újjáépítési miniszter,
I. C. Brátianu, román miniszterelnök, 
Hjalmar Branting, svéd diplomata, 
Bánffy Miklós, m agyar külügyminisz
ter, Alekszander Sztambolijszkij, bol
gár miniszterelnök.

Másik fontos műve a grafika terén 
a Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja, 
amelynek a szövegét is ő írta , illusztrá
cióit, iniciáléit ő rajzolta, csupán a cím
lap tervezésére kérte fel Kós Károlyt. 
A m ár em lített, Schöpflin Aladárhoz 
címzett levelében így számolt be a 
könyv megírásáról, megrajzolásáról: 
„ [...] nagy kedvteléssel írtam  ezeket 
ilyen régies formába és mulatságos 
művészi föladat azt a majdnem pole
mikus választ olyan formába önteni, 
hogy önmagában m int a „jámbor olva
só” olvasmánya is helyt álljon. A „kiadó 
előszava” persze „jux” és karikatu rista  
hajlamomnak szülötte.”8 A kötetben a

szöveg hangulatát találóan egészíti ki 
a hat mívesen megrajzolt iniciálé és a 
hét karikatúra. Határozott, erős vona
lakkal meghúzott rajzok, a fehér és fe
kete felületek ritm ikus váltakozása, 
a perspektíva ilyen kis területen való 
egyértelmű megoldása, a szereplők jel
lemrajza, a mozgás ábrázolása, a hely
zetkomikum pillanatának megragadá
sa, a zavaró részletek mellőzése biztos 
kezű grafikusra vallanak. Mind ezek 
a rajzok, mind a politikuskarikatúrák 
formailag, stílusban állandóak, ma
napság sem lehetne találóbban meg
oldani őket. Legfennebb az ábrázolt 
környezet vagy a szereplők ruházata 
áru lhatná el a korukat.

Bátran kijelenthetjük, hogy Bánffy 
Miklós sokoldalúsága minden tevé
kenységének javára vált, és a hivatá
sok közötti „átjárás” színesebbé te t
te azokat. Ha, ad absurdum, csak 
egy, legtöbb két pályán mozgott vol
na, és ezek közül az egyik a grafika 
lenne, akkor sem tudott volna m ara
dandóbbat alkotni, m ert úgy ötvöződ
tek életútja során ezek a pályák, hogy 
az egyik segítette, táplálta, érthetőb
bé tette, más megvilágításba helyezte, 
esetenként kiemelte a másikat.

Jegyzetek

'Sas Péter: Bánffy Miklós ismeretlen 
arca, In: Irodalomtörténeti közlemények, 
2001 CV. évfolyam 5-6. szám. Kisbán 
Miklós könyve, Nyugat, 1914. július 15. Az 
Ady Endre publicisztikai írásai című kö
tetben, Bp., 1977, 466-467.

2Sas Péter: Bánffy Miklós ismeretlen 
arca, In: Irodalomtörténeti közlemények, 
2001 CV. évfolyam 5-6. szám. A levél le
lőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, 
Kézirattár, Budapest (OSZK, Kt.).

3Murádin Jenő: Bánffy Miklós, a rajzo
ló és illusztrátor, In: Erdélyi Múzeum - 61. 
kötet, 1999. 1-2. füzet, 52-55. old.

4Bánffy Miklós: Emlékezések. Irodalmi 
és művészeti írások. In: Végszó az izmu
sok vitájához (1946), Polis könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2013

5Murádin Jenő: Erdélyi magyar illuszt
rált könyvek (1918-1944), In: Az elsüly- 
lyedt jelek I., Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Társasága, 2003.

6Azóta kiderültek ezek az adatok is. 
Marosi Ildikó érdeme, hogy egy könyvé
szeti műben rátalált a kiadás körülmé
nyeit föltáró adatokra (Budapest 1923. 
Rózsavölgyi kiadása). Tisztázódott az is, 
hogy az album 500 példányban került el 
az érdeklődőkhöz. Murádin Jenő: Bánffy 
Miklós, a rajzoló és illusztrátor, In: Erdélyi 
Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2. füzet, 52- 
55. old.

7Bánffy Miklós: Emlékezések. Irodalmi 
és művészeti írások. In: Huszonöt év (1945), 
Polis könyvkiadó, Kolozsvár, 2013, 264, 
266, 267 old.

8Sas Péter: Bánffy Miklós ismeretlen 
arca, In: Irodalomtörténeti közlemények, 
2001 CV. évfolyam 5-6. szám. A levél le
lőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, 
Kézirattár, Budapest (OSZK, Kt.).
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A zenélő kút 
kongása I.
Ide illőbb cím volna: Egy regény re

gényéből, de azonnal megtámadnának, 
Thomas Mann okán, plágiumért; valaha 
még elment volna, de ma már sokan nem 
bírják elviselni, hogy valaki nemcsak írt, 
de olvasott is valamit, s szaladnak bíró
ságra.

„Az ember életében nincsenek lengyel 
hercegnők”... Majdnem ötven éve megje
lent regényemnek* e mondatát idézték és 
vitatták legtöbben (legalább ötön-haton) 
a nőolvasók közül; különben ez nem is az 
én véleményem, hanem dr. Végh Rudolf 
levéltárosé; ó', a regény szenvedő és szen
velgő hőse állítja, tiltakozásul a legenda 
ellen, miszerint Bodor Péter kétszáz év
vel ezelőtt azért épített zenélő kutat ép
pen oda, ahova, Marosvásárhelyen, mert 
a szomszédos Apolló-palotában éppen ak
kor egy lengyel hercegnő lakott, s annak 
így akart éjjeli zenét adni. Valóban nem 
azért tette, az igazság sokkal borzalma
sabb, de a lengyel hercegnőkről azért az 
a véleményem (persze most nem Liszt 
Ferencékre vagy Bogdán Lacira gondo
lok), hogy átsuhanhatnak sokuknak az 
életrajzán. Volt például egy ideológia pro
fesszor ismerősömnek egyik tanévben 
egy lengyel hercegnő tanítványa, első pil
lanatra szürke kis cica, de merev, fakó ar
ca, ha néha kitüzesedett, az egész terem 
több fokkal világosabb lett, résnyi szemei 
ha tágra nyíltak, megkondult a krakkói 
katedrális öreg harangja, a Visztula s a 
Balti-tenger. Amikor tanulmányai be
fejeztével távozott, az itt maradt és fele
ségére hagyott tudós tanár különös el
változásokon esett át, pl. ha csak annyit 
hallott, hogy Varsó, vagy hercegnő, ar
cán a röhögőgörcs sírógörcsbe ment át, s 
annyira lehorgasztotta fejét, amennyire 
csak bírta.

Mindez azonban semmi: iskolás korom
ban sokszor ebédeltem egy fura kis kelet- 
afrikai leánnyal, aki valószínűleg bor
zasztó ősi és előkelő származású volt... 
Egy vásárhelyi köszörűs olasz hadifog
ságba esett, s Eritreába vitték, a tenger
vízből sót aszalni. Amikor évek múlva az 
első világháború után mehetett már ama 
kikötő felé, ahonnét hazafelé volt viendő 
őt a hajó; valahol, a sivatag szélén, talált 
egy hároméves forma, eldobott leánygyer
meket. Nagy nehezen életre pofozta, itat
ta, mosogatta, a hajón az útlevelébe Fini 
néven íratta be; „legalább nem megyek 
nyolc év után üres kézzel haza.”

Vásárhelyen aztán, alig száz méter
nyire a Bodor-kút egykori helyétől, a 
Nagypostától kicsit lejjebb, a Szentgyörgy 
utcában előkotorta egy lépcsőház zugá
ból hajdani köszörűs felszerelését, kivitte 
a járda szélére, s ott fent kést, ollót, bár- 
dot; sok munkája akadt, a közelben négy 
vendéglő, három mészárszék, két borbély 
és suszter működött; a fekete csöppség a 
járda szélén hasalt s a fennivalókkal já t
szott, sikeres reklámbábu!
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Mi köze mindennek a zenélő kút
hoz? Rögtön kiderül. A köszörűssel fer
dén átellenben magaslott a ferences apá
cák zárdája, nyolcosztályos iskolával. 
Lassanként nővér Dyonésiának, és nő
vér Emerenciának is feltűnt, hogy van ott 
a túlsó járdán valami. Es Finit befogad
ták az iskolájukba, majd később ügyesen 
beosztották, hogy minden héten bizonyos 
napokon, más-más osztálytársánál ebé
deljen, ezért aztán nővérem miatt sokszor 
ebédelt az évek során nálunk. Csúnya 
volt, de nem taszító, sötétsárgás barna 
bőr, lapos orr, a feje búbjáig érő homlok, 
vöröses fekete hajtekerccsel keretezve, 
igen sárga szem. Hanem a mozgása: las
sú, kimért, mindig tiszta vonalú. S vagy 
tíz év múlva, amikor már König fodrász
nál volt tanulólány, egy este, rövid, fe
hér, ujjatlan köpenyben, a borbélyműhely 
előtt a felmosó vizet a kanálisba öntötte, 
megrendülve ismertem rá a mozdulatra: 
pontosan a kinyújtott kar vonalában elő
re szegzett arc, de — oldalt fordított váll; 
egyiptomi királysírok falfestményeiről 
készült fényképekről ismert, jellegzetes 
mozdulat — a frontalitás elve Óegyiptom 
művészetében! — a kis Fini bizonyára ní
lusi királyok ivadéka!

Ezért aztán, amikor úgy döntöttem, 
hogy a zenélő kút ideáját végülis meg
írom, már tudatában voltam számos írói 
életrajz elolvasása után, hogy egy jó re
gényt mindig meg kell előznie két hal
ványnak, zsengének, nyekergősnek, az 
első zsengének szánt művemet Finiről ír
tam meg. Természetesen, szégyentelen 
May Károly -  Verne Gyula utánzat lett 
belőle, de az oázisokban azért már zenélő 
szélkerekek sikongattak-bongtak:

Mit ittam én a hüs Oise vizéből,
Mit ittam én ott a hangafűben térden...

A kéziratot elveszejtettem. Ezzel azon
ban még sem Fini saját története sem az 
Etióp mennyasszony regényének további 
sorsa nem fejeződött be, de mindez már 
más lapokra tartozik...

***

A Bodor Péter anekdota-csokorból 
ugyanis nem a pénzhamisítás érdekelt 
a legjobban, sem a halálos ítélete s áldo
zatként a bosszúja, sem „magától menni 
pretendált” szekere, hanem a kút zenéje; 
s talán még a „zenélő almárium”, meg az 
a pereskedés, ami abból fakadt, hogy egy 
kölcsönkért zongorát s egy üvegharang
játékot (celesztát) egybeszerkesztett — és 
nem adta vissza gazdájának! A zene mint 
teljesen haszon nélküli, mégis súlyos ese
mény! Az is meglepett, hogy sehol egy 
adatot nem találtam arról, miféle zene le
hetett? Egyes falvakban hallottam olyan 
változatot, hogy kerekes kút, vagy gé
mes kút volt, s mikor húzták a vizet, ak
kor muzsikált. Ám mit, és hogyan? Arról 
soha egy szó sincs. Egyetlen adat, hogy 
csendes, tiszta éjszakákon, Szentkirályon 
is hallani lehetett; légvonalban úgy két 
és fél kilométerre.

Az volt a tervem, hogy rekonstruálom 
a zenét; valahogy úgy képzeltem el mint

a Galántai táncokat: lassan hömpölygő, 
visszhangokkal kísért, búgó rondótéte- 
lek, köztük magas regiszterekben szipor
kázó tombolás. Annak ellenére, hogy fa
hangúnak és botfülűnek tartott -  joggal? 
-  a környezetem, egész nap dúdoltam, há
pogtam és morogtam, a háborúból vissza
térve még zongoraórára is beiratkoztam. 
Zenészi ábrándjaimnak énektanárunk 
vetett véget: a zászlórúddal kergetett ki 
kóruspróbáról, s még a folyosón is utá
nam vágta. Na jó, ugrottam félre, akkor 
írni fogok inkább.

Utáltam írni; az osztályban nekem volt 
a legcsúnyább kézírásom, gyötör az írás 
művelete. Egy időn túl azzal vigasztal
tam magam, hogy persze: a kézügyesség 
és a magasabb rendű értelmesség nega
tív korrelációban viszonyulnak egymás
hoz. Meg kell írnom a második „gyengén 
sikerülő” regényt! Egy karácsony előt
ti napon, estefelé egy fiatalember haladt 
a járdán, hóna alatt egy karácsonyfával. 
Egyszercsak megfordult és a fenyőfa csú
csával arcon vágott egy szembejövőt, az 
káromkodott, arcul vágta a fiatalembert, 
a falnak lökte, majd elvágódott. A kará
csonyfás alak kicsit topogott, nézelődött, 
majd egy alacsony földszinti ablakon ko
pogtatni kezdett: Eszter! Eszter!

Ezért lett Eszter a címe a második 
martalék-regényemnek... A volt főnöké
re, egy gazdag fogorvosra valamiért ha- 
ragvó asszisztensnő, leépített ágyasa, 
ki most éppen a szülészeten segédbába, 
amíg új fogorvost és barátot nem talál, 
elcserélte annak karácsony éjjelén szü
letett lánycsecsemőjét egy ugyanazok
ban a pillanatokban született másik ba
bával, egy nagyon szegény munkáslány 
apátián csecsemőjével. És... eltelik 17 év! 
A nagy luxusban felnövő fogorvos lányt 
elhurcolják Auschwitzba, de szerencsére 
hazakerül, szülei sem haltak meg; haza
térnek. .. Az eredeti lányuk közben mun
kásnő lesz valami bőrgyárban, ő tartja el 
szegény, már-már kótyagos „nagyanyját” 
s azon gondolkodik, hogy nyáron ő is el
megy nádikurvának egy kis mellékesért, 
amikor a cselszövő szépasszony leleplezi 
az egész komplexust, egy már külföldről 
írt levélben, mellékelt bizonyítékokkal. 
És ekkor kezdődnek a nagy szembesülé
sek és shakespearei érvelések...

Pár házzal a sarkunkon túl lakott 
egy velem egyidős, nagyon intelligens 
fiú, ő túlélte Auschwitzot, de a követke
ző évben már visszament Münchenbe s 
beiratkozott a műegyetemre. Éppen itt
hon já rt téli vakációra... Elcsíptem, s 
elmeséltem neki az Eszter cselekmény
vázlatát. Villogó szemekkel hallgatta, 
majd felkiáltott: Hatalmas regény len
ne belőle! Ha nem te írnád meg, hanem 
egy Thomas Mann-méretű író, vagy 
Faulkner nagy regénye lehetne, de ha 
te írod meg, úgy fenéken fognak billen
teni, de ú-ú-úgy!

Az Esztert is átadtam az enyészet
nek...

’Rovarcsapda, 1969.

(Folytatása következő számunkban)
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Zsuzsannák,
vének
Sós Ágnes 2013-as, Szerelempatak cí

mű dokumentumfilmje izgalmas alkotás
nak tűnhet. A dolgozatot ugyanis meg
előzte a híre. Hogy pikáns. Meg erotikus. 
Na, ez nekem helyből nem volt szimpati
kus. És nem azért, mintha nem tudnám, 
hogy bizony a falusi emberek is élnek sze
xuális életet. Hogyne élnének, sőt. A ma
gyar népdalkincs jó része tele van ilyen 
utalásokkal. Hej, Jancsika, Jancsika, 
mért nem nőttél nagyobbra. Nőttél vol
na nagyobbra, lettél volna katona, hogy 
csak úgy kapásból idézzek. Vagyis nem
csak hogy volt, van szex falun, vaskos iro
dalma is van neki. Inkább azért keltett 
visszatetszést az úgymond szerelemről és 
vágyakozásról szóló nagydokumentum- 
film beharangozója, mert tudjuk, a szex
szel szinte mindent, ha nem mindent el 
lehet adni. És habár — dokumentumfilm
ről lévén szó — gondolhattam volna vala
mi kultúrantropológiai vizuálelemzésre 
is, az HBO mint gyártó garanciának tűnt 
arra vonatkozóan, hogy mégsem ez lesz.

A film Másik János kicsit bluesos-

ra faragott zenei aláfestésével indul. 
Gyakorlatilag egymásra hányt képso
rokat látunk, rendezői tetszés szerint. 
Olyan ez, mint a szénacsinálás, ami 
egyébként a felvezető szerves részét ké
pezi. A végén, úgymond, fallikusan 
áll a buglya, jön a főcím, s kezdődhet a 
film. Az alkotó helyzetbe hozza a nézőt. 
Bemutat egy környezetet, ahol várható
an játszódik a cselekmény. Az egyébként 
kiváló operatőri munka eredménye azon
ban se több, se kevesebb, mint a csontig 
rágott és számtalan fórumon a sárga föl
dig lehordott Erdélyország-Tündérország 
imázs egy újabb verziója. Én már itt csa
tornát váltottam volna, ha nem tudom, 
hogy csak most jön a java, vagy hogy pi
kánsan fogalmazzak, a magja.

A rendező világosan kimondja: egy er
délyi falucskában vagyunk. Ahol a vé
nek élvezik a szexet vagy annak emlékét. 
Annyi különbséggel, hogy Zsuzsanna is 
vén. Ami nem baj, sőt, egészen izgalmas. 
Viszont ebből fakad az egyik dolog, amit 
rögtön nem értettem: a fiatalok nem él
vezik? A film szinte szemérmes tartózko
dással bánik a fiatalabb generációkat be
mutató képekkel. Mintha ők egy másik, 
elsüllyedt faluban élnének. Hogyne, dol
goznak, házasodnak, még gyerek is van, 
ami, ugye, a szerelem gyümölcse szokott 
lenni. De nem relevánsak. Csak a vének. 
Hogy miért? Hát mert a gerontoszex iz
galmas. Szenzációs. Ha rurális, akkor 
még inkább.

Áz alanyok egytől egyig izgalmasak. 
Hitelesek. Tesznek-vesznek, mesélnek, 
időnként jól szórakoznak saját és egy
más zaftos történetein. Szerettem néz
ni őket. Időnként azonban bevillant, 
hogy vajon tudják-e, mekkora nyilvános
ság előtt beszélnek szexuális élményeik
ről. Aztán meg az jutott eszembe, hogy 
vajon miképpen bírta rá a rendező a ko
ros alanyokat, hogy intimus magánügye
iket kiteregessék a kamera előtt. Adott 
pillanatban azon kaptam magam, hogy 
ez a műhelytitok sokkal inkább érdekel, 
mint maga a szexuális élménybeszámo
ló. Csak hát az ügyes alkotók visszatar

tottak minden ilyen értelmű információt. 
Túlexponálják az alanyokat. És itt kez
dődik a hitelesség elvesztése. Nem elég 
a hiteles arc, az aranyfedezetes képi vi
lág, a módszertan bemutatásának híján 
műdalosodni kezd a produkció. És mint
ha ez nem lenne elég, sorjázni kezdenek 
a hibák. A rendező biztos kézzel ismerte
ti meg a nézőt geronto-erotikus utazásá
nak epizódszereplőivel. És akkor feltűnik 
egy bácsi, aki néz. Ismerjük a tekintet 
hatalmát. Tarkovszkijnál vagy éppen 
Mathieu Kassovitznél működik. Ebben a 
dokfilmben viszont, ahol az alkotó hozzá
szoktatja a nézőt, hogy a fejek beszélnek, 
a semmibe néző öreg bácsi üres. Illetve, 
történet híján anzixszá redukálódik. 
Ugyanis neki nincs sztorija. O valószínű-

leg nem akarta magát kibeszélni. És a hi
bák folytatódnak. Egy adott pillanatban 
a nénik, a Zsuzsannák táncra perdülnek. 
Ami önmagában nem is lenne baj, ha nem 
hiányozna a vizuális, narratív, dramatur
giai és egyéb kontextus. De hiányzik. És 
akkor ismét üresen jár a kép. Aztán ott a 
film egyik legsúlyosabb hibája. Az alany, 
egy Zsuzsanna a pár körül, elmesél ma
gáról ezt-azt, nagyon közvetlenül, nagyon 
kedvesen. A néző már megszokta, hogy a 
szereplők erről meg arról beszélnek. És 
a témához illő élvezettel nézi, hallgatja 
a történetet. És váratlanul felkapja a fe
jét. Mert a néni elmondja, hogy agyoncsa
pott egy tisztességtelen pernahajdert. És 
börtönbe került. Na. Mondja, csak mond
ja, néni, ez aztán a sztori. És nem. Az al
kotók valamiért otthagyják az alanyt. És 
magára a nézőt, aki lázasan gondolkodik, 
hogy hűha, ez a rendes néni ilyet csinált. 
Miért? Ki ő, hogy ilyen indulatok dúltak 
benne anno? Milyenek voltak a börtön
évek? És nem kap választ a kérdéseire. 
Érthetetlen. De tovább is van. A film vé
ge felé a nénik kimennek a domboldalra 
piknikezni. Tessék? Igen gyakori látvány 
az erdélyi falvak világában. Két hatva
nas-hetvenes néne úgy eszeget a zöldben, 
mintha valami angol polgári család tag
jai lennének. Ki az a naiv néző, aki el
hiszi, hogy ez így igaz és dokumentum? 
Biztos vannak néhányan. Nekik azt aján
lom, higgyék el, hogy ezek a nénik vidá
man gurulnak lefele a domboldalon. Ezt 
ők így szokták. Pedig nem. Nem szokták. 
Mostanában legalábbis. Egy újabb anzix. 
Hiteltelen, turistáknak szóló.

De ezzel együtt kellemes, néhol a szó 
legszorosabb értelmében izgató film is 
lehetne Sós Ágnes dolgozata, ha... Ha 
nem derülne ki a filmen kívüli informá
cióáramlásból, hogy az alanyok nem ug
yanabból a faluból származnak. Miközben 
végig arról értesülünk, hogy a történtek 
Csíkszentdomokoson zajlanak. Ismerős 
Grigorij Alexandrovics Patyomkin ne
ve? Nagy Katalin cárnő egyik miniszte
re volt, aki a krími hadjáratot vezette an
nak idején. Házak homlokzatát húzatta 
fel az út mellett, hogy cáranyuskát elkáp
ráztassa. Nahát, Sós Ágnes gyakorlatilag 
ugyanezt teszi. Összeeszkábál egy virtu
ális, nemlétező falut és benépesíti a kon
cepciónak megfelelő lakókkal. Rosszmájú 
hasonlattal élve: a széles körben népszerű 
városépítős kompjúterjátékokra emlékez
tető platformot teremt, ahol kénye-kedve 
szerint elbíbelődik az egymáshoz nem tar
tozó, közösséget nem teremtő figurákkal. 
A végeredmény: egy szép képekkel telera
kott, üres film-világ. Teljesen üres. Lufi. 
így is lehet filmet csinálni, mondhatná 
valaki. De minek?

Szerelem patak, magyar dokumen
tumfilm, 70 perc, 2013. Rendező: Sós 
Ágnes. Forgatókönyvíró: Sós Ágnes, 
Thomas Ernst. Zeneszerző: Másik 
János. Operatőr: Lovasi Zoltán, Sós 
Ágnes, Petróczy András. Vágó: Thomas 
Ernst.
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Sikertelen újratem etés
A magyar színháztörténetben nem új

donság, hogy emlékműsorral tisztelgünk 
nagyjaink előtt, ám a történelmi múlt 
ily módon történő' bemutatása nem csak 
azért problematikus, mert sokszor kije
lentő mondatokat követel egy még tisztá
zatlan kérdésben, de távolságot is teremt 
a közönség és annak múltja között, a tör
ténelmi alakot pedig muzeális értékké, 
elidegenített, poros történelmi dokumen
tummá teszi.

A nagyváradi Szigligeti Színház mégis 
ezt a formát választotta, hogy megemlé
kezzen névadójáról születésének kétszá- 
zadik évfordulóján. Szigligeti Ede mun
kássága, a magyar drámairodalomban 
elfoglalt helye vitathatatlan, mégis mint
ha meg kellene védeni valamiféle korunk- 
beli veszélytől -  talán a feledéstől? — leg
alábbis a váradi színház Szigligeti című 
történelmi fikciója szerint.

A Selmeczi György által rendezett elő
adás azt ígéri: egy utazás részesei lehe
tünk, melynek végén helyreáll a rend, és 
a hálátlan utókor helyén kezeli végre a 
szerzőt. Megszületik egy kissé unalmas 
dramaturgiai ív, Szigligeti végigjárja a 
különböző történelmi korokat, hogy da
rabjait valahol előadják, ám végül min
denhol falakba ütközik. Mindeközben 
megszűnik a tényleges reflexió halvány 
lehetősége is, hogy feltegyük a kérdést: 
mit jelent számunkra az a (történelmi) 
hagyomány, mely egybefonódott Szigligeti 
Ede nevével?

Az előadás nyitóképe Szigligeti teme
tésén zajlik. Kortársai búcsúznak a ma
gyar színpad géniuszától. Már ebben is 
van valami dohos patetizmus, ami nem 
csak a korhű ruháknak köszönhető -  
ezekkel nem lenne baj, ha nem csupán il
lusztrálnának egy kort, de jelentéstar
talommal is bírnának — de a szövegnek 
is, melyet Béres Attila jegyez. A párbe
szédek egy színháztörténeti lexikon szó
cikkeinek dramatizált változataiként 
hatnak, céljuk minél több (színpadilag 
haszontalan) információ átadása, a tör
ténelmi alakok felvonultatása. A pate- 
tikus emlékezést csak az töri meg, hogy 
az elhunyt felül koporsójában és meg
kérdezi: kit is temetnek valójában? Erős 
gesztusa ez az egyébként lagymatag cse
lekménynek (Szigligeti megpróbál meg
győzni egy-egy színházvezetőt, hogy adja 
elő egyik darabját, majd amikor az nemet 
mond, a szerző szomorúan tovább áll), s 
talán ez az egyetlen olyan feszült pilla
nat, amely elegendő dinamikát adhatna 
az eseményeknek. A gyászolók nem rea
gálnak megfelelően e csodára: elviccelik, 
meglepettséget mímelnek, de halad min
den a saját útján, s a frissen feltámadott 
Szigligeti is túl hamar tűnik el a szín
ről. Elkezdődik utazása, melyben társa a 
váradi színház egyik emblematikus mű
vésze, Hajdú Géza (Géza bácsiként ván
dorszínészt alakít), aki mintha a törté
nelmi idők felett állna, s így olykor-olykor 
véleményezheti a látottakat, noha legin
kább csak egy csendes sarokból figyeli a 
történéseket.

A különböző korszakokat leginkább 
a háttérben váltakozó festett képek jel
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zik. Nem túl izgalmas elemei az amúgy 
sem bonyolult díszletnek, ami aligha se
gít a különböző történelmi időszakok el
különítésében. Szigligeti a vándorszíné
szet korában kezdi utazását, maga is a 
játszók közé áll, de darabja mégsem ta
lál igazi sikerre. Az alkotók mintha ízelí
tőt szerettek volna adni az írott örökség
ből, melyet a szerző ránk hagyott, így öt 
színpadi szövegéből is beidéznek jelene
teket, amikor a fiatal Szigligeti a külön
böző korszakok színházcsinálóit próbálja 
meggyőzni saját tehetségéről. Túl kiszá
mítható e dramaturgia, nézőként már 
igen korán tudjuk, hogy sehol nem talál 
majd befogadásra az életmű, ezért a tény
leges feszültség nélküli helyzetekből adó
dóan próbálunk meg valami teljesen más
ra, például a színészi játékra fókuszálni.

Hunyadi István

A Nagyvárad Táncegyüttessel kiegé
szült társulat népes tömege vesz részt 
a produkcióban, de kiemelkedő alakítá
sokról nehezen beszélhetünk. Sokfélék 
a megelevenített személyiségek, ám oly 
bántóan egyszínűek, hogy már-már üdí
tően hatnak a zenés táncbetétek, még ha 
nem is mindig dinamikusak és pontosak. 
A címszerepet alakító Hunyadi Istvánnak 
nincs könnyű dolga: egy nem túl nagyívű 
jellemfejlődést elszenvedő figura alakí
tójaként ugyan végig jelen kell lennie a 
színpadon, de őt is rabul ejti a már em
lített, nem túl izgalmas dramaturgia. 
Hunyadi mintha nem találna kapaszko
dókat az előadásban: bolyong a térben, 
sűrűn igazgatja haját, igyekszik meg
győző lenni, rámenős és szelíd, ám ami
kor a saját korunkhoz talán legközelebb 
álló kortárs színházi alkotókkal találko
zik, akikkel aztán nem találja meg a kö
zös hangot, kiáll a színpad szélére, szét
tárja karját, vállat von és bús, szomorkás 
ábrázattal eltűnik a sötétben. Néhány 
színésznek mégis sikerül egy-egy gesz
tusban felidézni az általa megformált 
történelmi személyiséget. Varga Balázs 
Petőfiként szép pillanatokkal ajándékoz
za meg a közönséget (a hálás szerep gesz
tusrendszerében gyakran visszaköszön a 
jól ismert budapesti Petőfi-szobor testtar
tása is), Dimény Levente Major Tamást 
alakítva lesz az előadás egyik színfoltja,

íT‘X ‘EÁ(T‘R llM
Tóth Tünde pedig hangjával arat ismé
telten sikert.

A karakterek kavalkádja nem az el
mélyülést szolgálja, az alkotók görcsö
sen kutatják a tanulságot, miközben nem 
adnak választ arra: valóban aktuáli
sak-e (játszhatóak-e) Szigligeti szövegei? 
A nevét viselő váradi társulat előadásból 
mindez nem derül ki, sőt, ha nem vigyá
zunk, hamar levonhatjuk azt a következ
tetést, hogy -  a látott öt jelenet alapján 
-  ezek a szövegek a mai ember számá
ra nem tartalmaznak valós problémá
kat, ritmustalanok és mondjuk ki: unal
masak. Mindezekkel azonban az előadás 
nem foglalkozik, ehelyett ragaszkodik a 
historizáló szemlélethez, a tévesen értel
mezett múltfeldolgozáshoz. A legnagyobb 
gond mégsem ez, hanem az az ominózus, 
már említett jelenet, melyben Szigligeti 
találkozik a kortárs színház képviselő
ivel, feltehetőleg egy alternatív színház 
tagjaival. Félelmetes az a szemléletmód, 
ahogyan az alkotók hozzányúltak a kor
társ színházat érintő témához: a fiatal 
alternatívok züllött huligánokként, flú- 
gos csitrikként és lecsúszott értelmiségi
ekként jelennek meg, akiknek a fesztivál
szereplések és a minél magasabb bevétel 
fontos, no meg a meleg-téma és az épp ak
tuális castingok. De még csak nem is e 
torz képpel, vagy a jelennel való kapcso
latnélküliséggel van a legnagyobb baj. 
Sokkal fájóbb, hogy az előadás e szaka
szában derül ki: az alkotóknak valójában 
nem sok kapcsolódási pontjuk van a kor
társ színházi nyelvhez, ami persze nem 
jelenti azt, hogy nézőként nem lehet ar
ra vonatkozóan igényünk, hogy érvényes 
állítások hangozzanak el színpadainkon 
múltunkra, jelenünkre és jövőnkre vo
natkozóan. Mert minden bizonnyal van 
a színháznak az illusztráláson kívül más 
szerepe is, így például valós kérdéseket 
tehet fel ahelyett, hogy történelmi ruhák
ba bújtatott színészeket hozzon olyan kí
nos helyzetbe, hogy az előadás végén egy 
butácska dalban énekeljék el: a színház 
az a hely, ahol a „súgólyukból előbújnak 
a régi szerepek”.

Hajdú Géza a színház örök létét szim
bolizáló idős alkotóként még az előadás 
elején elmondja: „Meghalt Szigligeti. 
Éljen Szigligeti!”. Valóban kétszáz év van 
köztünk és a neves színházcsináló között, 
de e távolságnak nem kell feltétlenül azt 
jelentenie, hogy megszűnt mindennemű 
kapcsolatunk vele. Talán az lenne a meg
oldás, hogy a historizáló ciráda helyett 
valós, érvényes kérdéseket tegyünk fel 
munkásságával és korával kapcsolatban. 
Mert lenne miről beszélni.

LOVASSY CSEH TAMÁS
N agyváradi Szigligeti Színház.

Selmeczi György -  Béres Attila: 
Szigligeti. Rendező: Selmeczi György, 
díszlet: Lőrincz Gyula, jelmez: Fiorina 
Bellinda Vasilatos, zenei vezető: 
Lászlóffy Zsolt.
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MÁRTON ÁGOTA

Variációk
papírszívre
A Papírszív a keresés labirintusaiba 

menekült gondolati konvergencia, avagy 
a keresett labirintus árnyaiban való meg
pihenni vágyás azért, amiért megváltha
tóvá válik a lét. Vállalhatóvá, elviselhe
tővé, élhetővé és mérhetetlenné. Egyfajta 
geometriai algoritmus jelenik meg a ze
ne lehetőségében, gyógyító, világmegvál
tó erejében, mely a papírszív rezdülései
nek szerves részeként rezonál a külvilág 
eseményeivel és a belsó' történésekkel. A 
zene nem leegyszerűsített ritmus, hanem 
pszichoanalízis, körbe-körbe tekeredő, 
megelevenedő és megelevenítő közeg. Az 
ujjakban bizsereg, és a billentyűk nyo
mán szubsztanciává lesz a kötet végén, 
a „megvilágosodás” szeretethimnusz- 
szerű pillanataiban. Az első fejezet Soul 
connection címmel indul, és a Barcelona 
song-tói a Corazon de papel-en át eljut az 
Evergreen Orchestrá-ig. Szinte mindvégig 
valamilyen ‘soul connection’ megterem
tésére összpontosul a cselekmény, ahol a 
soul és a jazz hangulata létmeghatározó 
közeggé lesz. A hangok, szavak „szétom- 
ló molekulákká” változnak, beépülnek a 
vérkeringésbe, és oxigénnel látják el az 
ereket -  mondja egy adott pillanatban a 
főhősnő. És érdemes a könyvet a benne 
leírt dallamokkal együtt lapozni, hallgat
ni, meglepően más hatást közvetít majd, 
mint a zene nélküli olvasat.

Márton Evelin tavalyelőtt megjelent el
ső regénye dísztópiából épít utópiát, mely
nek helyszíne egy lakatlan szigetegyüttes, 
az Atlanti-óceán közepén. Lakói, a már 
évek óta odahelyezett hajcsár, Brodu, az 
„Új Vallás” kidolgozásával megbízott fő
hős, Sztása, Szaíd, a kapcsolattartó, 
Jenőke, a tudós és Ezópusz, a Szemetek 
Császára, egyben a Csodálatos Mandarin, 
pontosan meghatározott szerepköreik
ben válnak az utópikus hangulat meg
teremtőivé és szubverzív (tükör)képeivé. 
Jenőke a nevetségességig irigy és kishitű, 
Ezópusz a kettősségek összeegyeztethe
tetlen megtestesítője, Brodu az érzékeny
séggel küszködő ösztön, Sztása az össze
tört, vívódó és csupán látszólag érzéketlen 
Papírszívű, akiben „minden elég, mint a 
vékony cigarettapapír”. Brazíliából, édes
anyja halála után, egy különös tehetsé
geket gondozó svájci intézetbe kerül, in
nen indul különleges megbízatása. Szaíd 
két világ, a valós és a titkos között mo
zog, amaz segítségével teljesíti emez ké
réseit. De az egymásra utaltság ellenére 
mégis önműködő miniatúráról van szó, 
melyben éppen a muzikalitás ellenpontoz
za a megszervezett sorsok határszögeit. 
A közös cél elérése érdekében és a konk
rét feladatkörök ellenére a szereplők kö
zül senki sem tudja biztosan, hogy miről 
is van szó. Ehhez az egyszerűen megfo
galmazható, de nehezen megközelíthető 
célhoz homályból eszkabált eszközök, a 
Jó Emberek Szervezete, galamb és sirály 
kézbesítette levelek és megérzések vezet
nek. A cél pedig, nagy vonalakban, az em

beriség megmentése a „Világbéke egér
szürke tankjaival” szemben.

Érdekesen vegyül a jelenkor iróniája (a 
nagybetűs főnévi szerkezetek allegóriájá
ban: a Jó Emberek Szervezete, Mágnások, 
Világbéke, a Nagyfőnök), a sci-fi jelleg (a 
Jövő Városa buborékban) és a házcsere
pes otthonszag a könyvben. Sztása em
léktöredékei elvezetnek a szülői házba, 
a Nyárfasor 78. alá, ahol az álomszerű
vé, mozdulatlanná dermedt időben egy
másba fordulnak apa és lánya összekap
csolt látomásai. De az otthon is, akárcsak 
a titkos szigetek időtere, teljesen függet
len a konglomerátumokba rendeződött 
világtól, a minden szempontból „össze
olvasztott” Európától, és az itt-ott meg
húzódó, később a mű fősodrába helyezett 
szereplőktől. Aytor Athala, a Nagyfőnök 
és Megbízó feltűnése és eltűnései általá
ban váratlanok, Szelimé Karimii csak a 
regény vége fele lép személyesen a szín
re, az esemény szálait kezében tartó 
Anyaként, és Madár, Brodu egykori tá r
sa, szinte a semmiből száll fel a trieszti 
hajóra, majd érkezik Spanyolországba és 
később a szigetekre.

Legtöbb esetben a szereplők az emlé
kező tudat fátylán át körvonalazódnak 
és kerülnek a történet dinamikájába. 
Folyamatosan visszatér valaki a múltból, 
az otthoni légkörből (Szelimé, Danieli, 
Madár/Ptica, Sztása apja), ahhoz, hogy 
kiteljesedhessen a jelen. Az erőteljesen 
új szintén a régiben talál önigazolást: az 
Új Vallás tulajdonképpen az ősire épül, 
Ezópusz az újrahasznosításon dolgozik, 
Jenőke a tengervízből nyeri a ivóvizet, a 
főhősnő rájön, hogy a körkörösség, a far
kába harapó kígyó, a spirál alakzata re
ményt szül. A meghallgatott dalok sok
szorosan ismétlődnek, Sztása olykor nem 
bírja abbahagyni a zenélést, és a szédü
lés, lebegés gyakori terápiás tevékeny
ség. Ugyanakkor kifejezetten hangsúlyos 
az elszigeteltség, a zártság és a magány 
többszintű összecsúszása: „Az ember be 
van zárva önmagába. Csak annyit tehet, 
hogy mindent átél, ami átélhető. Előbb- 
utóbb minden visszatér önmagába”. 
Kedvelt szövegszervező elv tehát a körkö
rösség, visszafordulás, ismétlés motívu
mainak szembeállítása a mozdulatlanság 
dermedtségével, egy minél komplexebb 
keresési mintázat felállítása érdekében.

A hiányokból, darabokból épülő vagy 
éppen összeroskadó ének kapcsolata sem 
lehet teljes, ha testi, akkor például nem 
lelki (Sztása és Brodu), ha gondolkodás
beli akkor nem lehet testi (Sztása és 
Ezópusz), így megalázások, erőszak, ki
ábrándulások, keresések sora bővíti az 
ismétlési sémákat. A kivétel „az anyag
gá lett idea”, a zene ereje, amely beépül a 
cserepek, darabok, szilánkok közé, össze
forrasztva a szétesett részeket. Az idilli 
záróképben pedig: Elvira, a cigánylány, 
fekete lova oldalán „egy-egy jókora kosár, 
bennük gomba, szamóca, áfonya”, Madár 
és az édesdeden alvó kismama, Sztása, a 
rengeteg önemésztés, őrlődés utáni har
mónia kiegészül egy látomásszerű képpel 
is, egy összetett jelentéstartalommal bíró 
fekete gólya jelenlétében.

A zene fluiditása a regénybeli „víztö
megekben” is konkretizálódik, az Atlanti

óceán viszonylagos biztonsága mellett a 
víz, akárcsak a zene, katartikus, védő és 
összetartó erővel bír. Sokszor áznak bőrig 
a szigetek lakói, de amíg egyesek számá
ra megtisztulást jelent, másoknak külön
böző dimenziókba való bepillantást enged 
a „fátyol-eső”. Érdekes körképet látunk a 
Szédület fejezetben, ahol a víz valamely 
formája és az elkeseredés terhe minden 
szereplőt egy közös pillanatban láttat 
(mindenki sír, iszik vagy éppen fél).

A víz mellett a repülés, a színes kö
vekbe zárt univerzumok és a szétáradó 
fény motívumaiban is jelentkezik a poli- 
fonikus jelleg, így a filozofikus gondolat
halmazban összemosódnak az érzéki vi
lág és a transzcendens határai. Sztása 
és Aytor szárnyai és lénye angyali pár
huzamokra játszik rá a madarakkal és 
szárnysuhogással telített képrendszer
ben. A lebegés, repülés és Sztása többi te
rápiás módszere (a zene, a spangli, avagy 
az irányított álomlátás okozta révület) 
ugyanúgy az alkotás része, mint az írás
folyamat. A Csodálatos Mandarinnal va
ló levelezés áttörést jelent Sztása elméle
teiben, az Életeim című füzet és a Füzet 
(önreflexív utalásai mellett) egy kibőví
tett tudatszerűségként funkcionál.

A Papírszív tehát lapok percegésé- 
ben, kottákban, füzetekben és emlékek
ben „zizzen meg”, és a zene ritmusában 
kezd dobogásra hangolódni. A Corazon de 
papéi-ben Sztása dalának kezdeti üres
sége megtelik tartalommal, és papírszí
ve valódi szívvé lényegül. A regénybeli tö
redékek, kibontatlan utalásrendszerek 
is éppen zeneiségükben próbálnak kitel
jesedni, az álom—valóság, a hasító em
léksorozatok, az egymásra rántott terek, 
allegóriák és utópisztikus elméletek ha
tármezsgyéjén. Márton Evelin regénye 
különös hangulatot közöl már a borítója 
által is, és kreatív, misztikus, nyugtala
nító, szerteágazó variációkat teremt.

Márton Evelin: Papírszív. Bookart, 
Csíkszereda, 2012.
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Nem  csak  gyerekeknek
Király Kinga Júlia: A szerencse fia.
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013.
Király Kinga Júlia legújabb 

kötete gyerekeknek szól, de 
örömmel forgathatják azok a fel
nőttek is, akik visszavágynak a 
mesék világába. A kötet két me
sejátékot tartalmaz, ami rész
ben magyar népmesékből merít, 
másrészt a bonyodalmat királyi 
eredetiséggel fejti ki.

Az első, a Tejkút, két biro
dalom állandó viszálykodásá
ról szól. Piros- és Fehérország 
nem a legjobb szomszédok, a ha
táron fekvő titokzatos tejkút- 
ra mindketten igényt tartanak. 
Meglepetés azonban mindig 
akad, így a kút körül is, mert 
egy arra járó fáradt óriás több
ször is kiüríti. Sok jó ebből nem 
származhat, a pirosak és fehé
rek egyaránt felhördülnek, az 
óriást megkötözik. Őszinte ba

rátság jelét a királyi gyerekek, 
Rózsagyöngy és Tejkispej mu
tatják, akik a tolvaj kiszabadí
tásával a szülői haragot is ki
váltják. A két fiatal szerelme és 
az óriással kötött barátságuk 
végül mindent megold, s még a 
két ország is egyesül.

Hasonlóan kalandos A sze
rencse fia, melynek kezdetén a 
megszokott népmeséi felállás 
érvényesül: élt egyszer egy sze
gény paraszt, Suba Suba, aki
nek volt három fia, Máié, Kása 
és Hurka. Az ifjú legények ne
kivágnak a világnak, mert ott
hon elhokizzák az egyetlen 
örökséget, egy aranygarast. 
Ahogy azt megszokhattuk, itt 
is a legkisebb jár szerencsével. 
Furfangosságával és szerénysé
gével kiérdemli Baltazár király

jutalmát, aki neki adja legna
gyobb lányát, s arról is gondos
kodik, hogy az egész család ki
rályi bánásmódban részesüljön. 
A történet három ördöge, illet
ve a hármas út vidéke kicsit 
Csongor és Tündére emlékeztet 
bennünket, míg a lányok éjsza
kai programja A széttáncolt ci
pőket juttatja eszünkbe.

A kötetben minden megvan, 
ami egy jó meséhez szükséges: 
változatos terek, mesei idő, ka
rakteres szereplők, világok kö
zötti átjárók, az ízes, szép ma
gyar nyelv. A szerző eltalálja a 
hangnemet, történetei derűsek, 
kedvesek, eredetiek. A jól meg
formált szöveget Bakó Helén 
képei teszik megfoghatóbbá. 
Illusztrációiban finom árnyala
tokkal, precíz vonalvezetéssel 
találkozunk.

A sokféle műfajban megszó
laló Király Kinga Júlia ezúttal 
a mesejáték keretet választot-

Analógiák
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerkj: Analógia és modem 
nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013.
Az Analógia és modern nyelv

leírás című kötet a harmadik al
kalommal megrendezett A ma
gyar nyelvészeti kutatások újabb 
eredményei című konferenciaso
rozat tematikus gyűjteménye. A 
kötet előszavában a szerkesztők 
arra mutatnak rá, hogy a szer
zők miként járják körül az ana
lógia modern nyelvleírásban ját
szott megkerülhetetlen szerepét. 
Arra is felhívják azonban a fi
gyelmet, hogy olyan előadással 
nem jelentkezett senki, amely 
Jól megindokolt érvekkel azt

mutatta volna be, hogy miért le
hetetlenség, hogy a nyelvi folya
matokban analógiás jelenségek 
érvényesülhessenek”.

A tanulmányok között vannak 
olyanok, amelyek az analógi
át leíró módszerként használják 
egy-egy probléma körüljárásá
ra, és olyanok is, amelyek prob
lémaként vetik fel használ
hatóságát a különböző nyelvi 
jelenségek leírásakor. A vonzat- 
szerkezetekkel (Alberti Gábor), 
hangzássémákkal (Benő Attila), 
a hAtÓ és AndÓ képzős szer
kezetekkel (Farkas Judit), a 
magyar nyitódó kettőshang
zókkal (N. Fodor János), me
taforakutatással (Máthé Zsolt),

grammatikalizációval (Kugler 
Nóra), spontán beszéddel (Neu- 
berger Tilda), hálózatmodellel 
(Fehér Krisztina) foglalkozó ta
nulmányok az analógiát működ
tethető módszerként használ
ják vagy írják le. Találunk egy 
olyan tanulmányt is, amely az 
analógia kérdését szinkrón és 
diakrón vizsgálat kontextusába 
helyezve járja körül a problémát 
(Szentgyörgyi Rudolf). Kálmán 
László Kell-e nekünk metafora? 
című tanulmányában arra mu
tat rá, hogyan működik a sza
vak hagyományos értelemben 
vett metaforikus jelentése, és 
hogy ott tulajdonképpen nincs 
is szó semmilyen átvitt értelem
ről. Javaslata szerint terminoló
giai váltást kellene eszközölni, 
és jelentések közötti asszociáció
ról, annak különböző kontextu
sok által megteremtett erősségé-

A SZERENCSE FIA

ta, ami talán azért is szeren
csés, mert nem csak a mesék
re vágyóknak nyújt örömöt, de 
azoknak a rendezőknek és pe
dagógusoknak is, akik színpad
ra vihetik.

PAP ÁGNES

A N A L Ó G I A
É S

M O D E R N  N Y E L V L E Í R Á S

ről kellene beszélni. Szilágyi N. 
A mi (rend)szertelen nyelvünk cí
mű írásában olyan problémákra 
mutat rá, amelyek az analógiás 
módszerek alkotta rendszerekből 
kibújnak.

v í z i  t ü n d e

K ondorosított kalandregény
Kondor Vilmos: A másik szárnysegéd. Agave Könyvek, 2013.

A magyar krimi megterem
tőjének is tekintett Kondor 
Vilmos, a nagy sikerű Gordon
sorozat, a Bűnös Budapest- 
ciklus, a bűnügyi és a noir mű
fajának lezárása után újabb 
műfajban próbálja ki tehetsé
gét -  hogy természetesen azt is 
saját „képére” formálja. A má
sik szárnysegédben ezúttal a 
kalandregény világába kalau
zol, de itt is ragaszkodik ahhoz, 
hogy története valós történelmi 
korban, valós történelmi szerep
lők közt játszódjék. Kondor elő
ző köteteihez hasonlóan, itt is 
egy központi figura lesz a törté
netsorozat (mert trilógiát tervez 
Wertheimer Miklósról a szer
ző) kulcsa, annyi különbséggel 
talán, hogy ezúttal főhőse nem

annyira meggyőző, nem annyi
ra karakteres, mint az előző kö
tetek Gordon Zsigmondja.

A trilógia központi témája a 
Szent Korona II. világháborús 
története, a kalandregény vi
lágába helyezve. Wertheimer 
Miklós hadnagy, Horthy kor
mányzó szárnysegéde, mint 
a kötet fülszövege is állítja, 
alapvetően hétköznapi figura. 
Három dolog fontos a számá
ra: az egyenruhája, a becsüle
te és a kocsija. A második világ
háború vége fele járunk, 1944 
októberében, Szálasi hatalom- 
átvétele kezdetén, s a hátra lé
vő hónapoknak a zavaros törté
netét olvashatjuk a szárnysegéd 
kalandjain keresztül. A kor
mányzó és legbelsőbb köre egy

szerre két olyan feladattal is 
megbízza Wertheimer hadna
gyot, amelyek egyenként is em
bert próbálóak: menekítsen ki 
az országból egy geológust, mi
előtt Szálasiék elkapnák, és me
nekítse ki az országból a Szent 
Koronát. Talán az nem titok, 
hogy a hadnagy teljesíti a rá bí
zott feladatot — No, de milyen 
áron? Útját halottak tömkele
gé, lángoló olajmezők tarkít
ják: ezer kilométert tesz két
száz pengővel a zsebében meg 
három marmonkanna benzin
nel, miközben tönkretesz három 
autót, tizennégy halottat hagy 
maga mögött, tizenkétszer fog
ják rá a fegyvert, kétszer fogják 
el és négyszer csak majdnem, 
de kétszer jól elverik, s mind
eközben arra is van ideje, hogy 
legalább kétszer eszébe jusson 
Muráti Lili, s kalandja során ki
lenc alkalommal még Kalmár

Pál, Seifert Dezső, Perczel Zita 
és mások örökzöld nótáit is dú- 
dolgatja.

S mindezt természetesen nem 
csak a számszerűség kedvéért...

DEMETER ZSUZSA
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[...] Az 1969. márciusi Forrás sál az iro
dalom tanulója, nem az olvasója lakott 
jól, s különösen nem a zöldfülű múlt- és 
valóságfelfedezó'. Viszonylag gyakorlott fo
lyóirat-forgatóként (négy éve, másodikos 
gimnazista koromtól a hazai irodalmi saj
tó valamennyi fontosabb termékét hónap
ról hónapra megvásároltam vagy vasár
nap déleló'ttönként a központi Szabó Ervin 
Könyvtárban átnéztem) hökkent csodál
kozással fogadtam a debütáló számot. 
Nemigen tudtam mit kezdeni (még fonák
járól sem) a szerkesztői koncepcióval, mely 
a folyóirat megjelenésének apropóját is adó 
tanácsköztársasági, ötvenedik évfordulós 
tematikába igyekezett beleágyazni (már a 
12-14. oldalon) Hatvani Dániel Szomjúság 
című, Allen Ginsbergnek ajánlott, egyértel
műen az Üvöltést mintául vevő, illetve k i
fordító, a szerzőtói szokatlan beat-költemé- 
nyét („Itt ülnek nemzedékem jól nevelt hó'sei, 
/ ujjaik közt tartalék-vicceket morzsolgat- 
va”). A lapszám szembetűnően jelentékte
len verseket, novellákat ömlesztett a job
bak mellé (melyek között Raffai Sarolta és 
Falu Tamás művei szomszédossá válhat
tak. A két nemzedéknyi különbségen kívül 
a megformálás, a vershang is ellene szólt 
ennek. Bár akkoriban némely orgánumban 
szokásos volt az ilyesfajta duplázás, megle
pett, hogy Hatvani tú lírt, de kétségtelenül 
formátumos verskiáltványa után pár oldal
lal — öt költő alkotásai iktatódtak közbe -  
egy nyolcsoros dalsemmiséget is jegyez. Az 
alkalmazott betűtípusok indokolatlan vál
togatása, „rángatása” sem nyert meg magá
nak).

Tetszett viszont, hogy az új folyóirat le
geslegelső közleménye valójában nem 
Pozsgay Imre 1919 című, inkább napilap
ba való vezércikke, hanem az őshonos, idős 
kecskeméti poéta, Sántha György „kölcsön
zött” — adys — című, hasonmásként a borí
tó első hajtókáján közölt verse, a Májusi zá
por után. S nagyon tetszett, hogy a Szemle 
rovatban bírálatot találtam  (a mából néz
ve sem érvénytelen, csupán utolsó bekez
désében suta írást) Tandori Dezső Töredék 
Hamletnek című kötetéről, Halász Géza 
Ferenc tollából, Ratkó József, Tandori, Végh 
Antal, Uitz Béla — nem volt épp hétköznapi 
névsor kritikai rovatban. Vakmerő, alkalmi 
összevisszaság.

Szubjektív rokonszenvemnek adott tá 
pot, hogy névrokon szerzőre bukkantam 
(Tarján István); az egy ideig meg is m ara
dó (bár idegen testként ható) fotóoldalpáron 
Jancsó Miklós fényképeit láttam; s Nagy 
Piroska hangulatos szociográfiai kisesz- 
széjének (Hercegszántó) le nem ír t fontos 
adalékát „csak én tudom”: itt született a 
„Császár”, a labdarúgó Albert Flórián (aki
nek vezetéknevét, merő rajongásból, öt éve 
már bérmanevemként viseltem). [...]

TARJÁN TAMÁS: 6001 Kecskemét, Pf. 
69. FORRÁS. 2014. m árcius

- ichfircx

Demény Piroska emlékezete
Erdők, völgyek, szűk ligetek, / 
Sokat bujdostam bennetek. / 
Bujdostam én az vadakkal, / 
Sírtam a kis madarakkal.

Felbecsülhetetlen az az örökség, 
amit ránk hagyott: nem csak nép
zenegyűjtőként és -rendszerező
ként, rádiós és televíziós műsorok 
szerkesztőjeként, zenetanárként, 
de mindenekelőtt emberként — ma
gyarként. Nyílt tekintete, legendás 
szókimondása, erőt és magabiztos
ságot sugárzó egész lénye az embe
ri tartás példája volt a nehéz idők
ben.

Demény Dezsőné Szabó Piroska 
1917-ben született Tordán. 
Iskoláit szülővárosában végez
te, majd Putnokon érettségizett. 
Kolozsvárott szerzett 1940-ben 
zongora szakos, majd 1951-ben ze
netanári oklevelet. Attól kezdve 
egészen nyugdíjazásáig a kolozs
vári zenei középiskola tanára volt. 
Tanítványai közül több olyan ze
neszerző, koreográfus, egyetemi 
és középiskolai tanár, színpadi és 
táncházi zenész került ki, aki nép
zenei alapismereteit tőle szerezte, 
s később elismert művésszé vagy 
zenei szakemberré vált.

A bukaresti Folklór Intézet 
Jagamas János vezette kolozsvá
ri fiókjának gyűjtőútjain külső 
munkatársként Demény Piroska is 
részt vesz. Az általa ekkor följegy
zett dallamok közül néhány rangos 
kiadványokba is bekerül.1 Az ösz
töndíjasként Kolozsváron tartózko
dó Ligeti Györgynek ő mutatja be 
azt a saját gyűjtésű csángó anya
got, amelynek hatására a fiatal 
zeneszerző már másnap a gyűjtés 
helyszínére siet.

1971-től kezdve szinte haláláig 
(1994. április 10.) a tanítás mellett 
a teljes szabadidejét rádiós és tele
víziós népzenei műsorok („Vetettem 
violát”, „Szivárvány havasán”) 
szerkesztése és az ahhoz szükséges 
terepkutatás tölti ki. Életútját a 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
1981-ben napvilágot látott első kö
tete ismerteti röviden, viszont neve 
valamiért kimaradt a két évvel ké
sőbb, 1983-ban Budapesten meg
jelent Brockhaus-Riemann Zenei 
Lexikonból, amely amúgy részle
tesen tájékoztat a kolozsvári fiók 
kutatói — Almási István, Jagamas 
János és Szegő Júlia addigi mun
kásságáról; a népzenetudomány cí
mű szócikk pedig, az előbbieken kí
vül Faragó József és Kallós Zoltán 
nevét is említi.

Demény Piroska halálának hu
szadik évfordulóján talán mégsem 
annak kiderítése a legfontosabb, 
hogy ki „segédkezett” -  itthon

avagy odaát — az életrajzi adatok 
megszűrésében, az azonban még
is elgondolkodtató, hogy miután 
főműve hazai kiadónál való meg
jelentetésére nem látott esélyt a 
nyolcvanas évek elején, „a szerző 
már 1986-ban magyarországi ki
adónál is próbálkozott, ám ez csak 
annyi »eredménnyel« járt, hogy ott 
a kézirathoz csatolt fényképek el
vesztek”.2 Tény, hogy a hetvenes 
évek végén lezárt aranyosszéki 
gyűjtés közel húsz év múltán jelen
hetett meg — mintegy fél évtizeddel 
szerzője halálát követően.

A kötet 1982 decemberében kel
tezett Bevezetésé ben így vall a 
szerző: „Felkerestem Lajtha László 
Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés 
című kötetében szereplő valameny- 
nyi még élő énekest és hangszeres 
muzsikust. A hangszalagra rögzí
te tt anyag megszólaltatásával ele
venné, mindenki számára hozzá
férhetővé váltak Lajtha kötetének 
értékes darabjai. A gyűjtésben 
1976-ban zeneiskolás diákjaim is 
részt vettek. E muzsika ihletésére 
írták  meg népdalfeldolgozásaikat 
(hegedű-duók, klarinét-zongora, 
ének—zongora, vonósnégyes), ame
lyeket zeneszerzői szárnypróbálga
tásaik ösztönzésére a Vetettem vio
lát sorozatban is bemutattam.”3

Tizennégy évesen lettem a tan ít
ványa. Akkor karolt fel, amikor a 
Ceau§escu-rezsim legsötétebb éve
iben a kolozsvári zenei középisko
lában megszűnt a magyar nyel
vű képzés. O volt számomra a 
Zeneiskola -  az ALMA MATER. 
Magyar népzenére, egyetemes és 
magyar zenetörténetre, Kodály- 
módszerre, egy- és többszólamú 
(polifon és korái) zenediktálásra, 
zeneelméletre tanított. Most is 
féltve őrzöm, az erdélyi regösének 
élő hagyományának utolsó emléke
ként, a kénosi gyűjtés hangfelvéte
léről készített másolatot.

Távozása mindenkit mélyen 
megrendített. Emlékére írtam  az 
Alma redemptoris mater című kó
rusművemet, amelyet mi, egy
kori tanítványai mutattunk be 
1995 januárjában — a kolozsvári 
Zeneakadémián.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
Jegyzetek

1Lásd a Jagam as János és Faragó 
József á lta l közzétett Moldvai csán
gó népdalok és népballadák (1954), va
lam in t a Romániai magyar népdalok 
(1974) című kiadványokat.

2Vö.: Pávai István: A közreadó elő
szava. In Demény Piroska: Aranyosszék 
népzenéje. Néprajzi Múzeum, Budapest, 
1999., 8.

3I. m., 14.
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HELIKON

HOL-

Á ta d tá k  az á llam i k itü n te té se 
k e t az 1848-49-es forradalom  és 
szabadságharc  évfordulóján, m á r
cius 15-én a  m ag y ar P arlam en tben . 
A M agyar É rdem rend  középkereszt 
a  csillaggal (polgári tagozat) k itü n 
te tésb en  részesü lt Szilágyi István , 
a H elikon  a lap ító  főszerkesztője, a  
M agyar M űvészeti A kadém ia rendes 
tag ja , a  k o rtá rs  m ag y ar p rózairoda
lom legnagyobb é rték ei közé ta rtozó  
nagy  s ik erű  regényeiért, v a lam in t 
szerkesztői tevékenysége elism eré
seként. Költői és írói tevékenysé
géért, v a lam in t az erdélyi m ag y ar 
irodalm i életben be tö ltö tt iroda
lom szervezői szerepe e lism erése
k én t M agyarország  B abérkoszorúja 
D íjat k ap o tt O rbán  Ján o s  Dénes 
költő. A székelyudvarhelyi szü le
té sű  B arab ás  Botond, a  szolnoki 
Szigligeti S z ínház  színésze Jásza i 
M ari-d íja t v eh e te tt át. Továbbá a 
M agyar É rdem rend  tisz tikeresz tje  
k itü n te té s t k a p ta  C seke Péter, a 
Babes-;—Bolyai Tudom ányegyetem  
ta n á ra , író, public ista  és Kovács

Sándor kolozs-dobokai róm ai ka to li
k u s  főesperes-plébános.

„ M a d á rtá v la tb ó l” szem lélte az 
iro d a lm at az E rdélyi M agyar írók  
L ig ájának  (E-M IL) 12. író tábora: a 
m árcius 27-30. között Á rkoson m eg
ta r to t t  rendezvénysorozat előadói 
az Erdély-kép a la k u lá sá t v izsgál
tá k  az Érdélyből M agyaro rszágra  
e lszárm azo tt prózaírók m unkáiban . 
M árcius 28-án  a  jelenlévők Pécsi 
Györgyi N agy K oppány Zsolt új re 
gényéről szóló e lőadását h a llg a t
h a t tá k  meg, E rős K inga D ragom án 
György, C sender Levente és Vincze 
Ferenc p rózá jának  Erdély-képéről 
é rtek eze tt, D em eter Zsuzsa pedig  
Tom pa A ndrea  k é t regényét ism er
te tte . „A vers m a ha llg a t, m in t a k it 
összevertek” -  ez volt S zen tm árton i 
János, a  M agyar írószövetség elnö
ke és K irá ly  Zoltán beszélgetésének 
m ottója. M árcius 29-én m e g ta r to t
tá k  az E-M IL közgyűlését, dé lu tán  
pedig  Bodor Á dám m al ta lá lk o zh a t
ta k  a  résztvevők, a  K ossuth-díjas 
íróval F ekete Vince beszélgetett.

.... -MI

Irodalmi pályázat 
középiskolásoknak

A H elik o n  irodalm i folyóirat 
ir o d a lm i te h e tsé g k u ta tó  p á 
ly á z a to t hirdet IX-XII. osztályos 
diákok szám ára. A bekülden
dő, jeligével ellátott pályam un
kán ak  öt oldalnyi prózai szöve
get (felső határ: 10.000 leütés) 
vagy tíz verset és a jelige felol
dását tarta lm azó lezárt boríté
kot (jelige: név, osztály, telepü
lés, iskola) kell tarta lm aznia . 
Az írásokat a lap egy kategóri
án belül bírálja el, műfajtól füg
getlenül. Első díj: 700 lej, máso
dik díj: 500 lej, harm adik  díj: 300 
lej. Egy-egy különdíj: 100-100 lej. 
A legsikerültebb műveket a folyó
ira t A  nagy Kilometrik mellék
letében közöljük. A pályam un
kák  beküldési határideje: 2014. 
május 25. Eredm ényhirdetés 
és díjkiosztás: 2014. jún ius 15., 
Kolozsvár. A pályam unkákat 
IRODALMI PÁLYÁZAT felirat
ta l a HELIKON, 400024 Cluj- 
Napoca, OP. 1. CP. 245. postai 
címre várjuk.

Főnyeremény
Ne várd, hogy megütöd a főnye

reményt,...
Flip Wilson fenti gondolatának foly

tatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 12. Óriáskígyó.

13. Irányában. 14. Fél gúla! 15. Maláj 
földszoros. 16. Kínai hosszmérték. 
18. Havasi legelő. 19. Butító bor. 20. 
Becézett Virgil. 22. Előírás tartalmaz
za! 23. Törekszik. 25. Rangos pap. 27. 
Szakít. 28. Közterület. 29. Kertgazda 
szégyene. 31. Véredény. 32. Gond, 
probléma. 33. Énekelhető vers. 34. 
Drótdarab. 35. Tengeri halfajta. 36. 
Pest megyei nagyközség. 37. A hegy 
leve. 38. Vele megy a házból az utcá
ra. 40. Semmikor. 41. Azonosak! 42. 
Elemi parány. 43. Az egyik szülő. 44. 
... és kontra. 46. USA-beli hírügynök
ség. 47. Becézett Olivia. 48. Kintről.
49. Gyakori lónév. 51. Azzal a céllal 
útnak ered.

FÜGGŐLEGES
1. Örökség. 2. Mezopotámiai főis

ten. 3. Biztató szócska. 4. Ebben az 
időben. 5. Ifjúsági írónk (Ferenc). 6. 
Páratlan donga! 7. Ady egyik álne
ve. 8. Ragadozó őn. 9. Páros széf! 10. 
Ritka női név. 11. Durván arrébb ta
szít. 17. Néha-néha levelet küld. 19. 
Fényt és meleget adó égitest. 20. 
Gyógyuló seben képződő bevonat. 
2Í. Iszkol. 24. Kapni szeretne. 25. 
Gyönyör, élvezet. 26. Baum varázsló
ja. 28. ... Tikaram; brit énekesnő. 30. 
Azon a környéken. 32. Lábízület. 33. 
Ógörög törzs. 34. Nedves pince sza
ga. 35. Te és te. 36. Vas, réz, ólom 
stb. 37. Óriáskígyó. 38. Drágakövek 
mértékegysége. 39. Lengyel város. 
40. Nő. 41. A folytatás befejezése. 43. 
Kis mértékben. 45. Időegység. 47. ... 
Ridge; USA-beli város. 48. Fejtető.
50. Minden tojásban van! 52. Kiejtett 
mássalhangzó. 53. Német és portu
gál autójelzés.

R.T.

A Helikon 6. számá
ban közölt Csendben című 
rejtvény megfejtése: Bölcs 
az ember, hogyha hallgat.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA

TÁMOGATÓINK:
R om ániai író k  Szövetsége

n <á
Nemzeti Kulturális Alap

&
Bethlen  G á b o r

Alap

&  Co
D M n C - 7  COMMUNITAS 
K  H  Ü O £  ALAPÍTVÁNY

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primäria sí Conslut 

Local CM-Napoca

Project realizál cu sprijinul Prirnáriei Cmsiliului load Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Prciectul sus£ne candidatura ora§ului Cluj-Napoca la tithil de Capitalá Culturalá Europeans2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 

Kiadványunk a Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg
v is ít  c l u j

The Heart of Transylvania
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