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HELIKON

K irakják a fát

Lapszám unk 1., 6., 8., 9. 17. és 18 oldalát Muhi Sándor A p ille 
palack kalandja  című, a Barabás M iklós Céh kolozsvári galé
riájában m egnyílt egyéni tárlatának anyagával illusztráltuk.

KARÁCSONYI ZSOLT

N e m  t e h e t  m á s t :  v i l á g í t
Vannak utak, találtatnak olyan 

verssorok, amelyek élénk színek
kel rajzolódnak ki eló'ttünk, hosszú 
évek elteltével is, ilyen például az, 
ahogy Dsida lovagol, valahol, a ka
lotaszegi utakon, hogy aztán, nem 
csak a képzelet tereiben, nem csu
pán olvasmányélmények hatásá
ra, de a valóságban is felvillanjon 
egy régi filmkockán, a marosvécsi 
kastély fái alatt, a távolbalátó va
lamelyik csatornáján.

Természetes mozdulatok, nyuga
lom, derű, magabiztosság?. Ugyanaz 
az egyszerűség, amiről Aprily is be
szélt, hogy ott lakozik a ritmusok
ban, sorok között.

A világot különféleképpen kép
zelhetjük el, nincs abban semmi 
különös, ha gömb alakúnak ta rt
juk, vagy éppenséggel laposnak, 
a vers terében ez természetes, hi
szen ahány költő, annyi távolba lá
tó mondat, annyi önálló, sajátos 
szabályrendszerek szerint működő 
versvilág.

Miközben sokan arra töreksze
nek, arról próbálnak meggyőzni, 
hogy a világot csakis egyfélekép
pen lássuk, úgy, ahogy az szerin
tük helyes, a vers megőrzi függet
lenségét, ami éppen természetes 
könnyedségéből ered, abból, hogy a 
verssorok közötti tér néha csupán 
keskeny ösvény, máskor: naprend
szerek sokasága, apró pont és vi- 
lágnyi távlat.

Ünnep tehát a vers, mert az új
rakezdés, az újraértelmezés, a vi
lág újra- és átfogalmazhatóságá- 
nak lehetőségét hordozza. Ezért 
is fontos, hogy immár ötven éve, 
József Attila születésnapján a köl
tészet napját is ünnepeljük. A 
Napot, amit bárki megpillanthat 
hétköznapjaink egén is.

A költészet ünneplése, a költői 
beszédmód jelentőségének felfede

zése éppen ezért fontos, mert itt és 
most, a mindenkori pillanatban, 
a hétköznapi örökben mutatja fel, 
hogy másként is élhetünk.

Arról szól, amit a most 60 éves 
Egyed Péter is leírt, „te más vagy”, 
arról, amit a most 70 éves Farkas 
Árpád fogalmazott meg: „kiforr a 
némán erjedő nagy éjben / a csönd, 
a szó, a béke és a bor”, miközben, 
és a most már ugyancsak 60 éves 
Zudor Jánost idézem: „a költő más 
és visszatér / a sértett és az értett 
/ a megélt és az értett / a költő más 
és visszatér”.

A valós térben és időben is van
nak jó, ünnepelni való pillanatok, 
mert ott is szükség van arra a pil
lantásra, amelyet Orpheusz óta is
merünk, arra a visszapillantásra, 
amitől, ha egyetlen századmásod
percre is, de megáll az Idő.

Függetlenül attól, hogy olvasó
ként a Kurszk tengeralattjáró fe
délzetén találjuk-e magunkat, 
vagy alagutakat vájunk a való
ság havában, vannak ünnepi pil
lanatok, amikor együtt ragozhat
juk Zudorral: „Én Radnóti vagyok, 
/ te Radnóti vagy, ő Radnóti, mi 
Radnótik vagyunk...”

A vers, a költő romlatlan égi má
sa, egyik pillanatról a másikra át
veszi, mint bármely ünnepi tett, a 
valóság, a hétköznapok feletti ural
mat. Teszi mindezt azért, hogy 
vígságos születésnapokon túl is 
átérezzük, van egy tér, ahova köl
tőként, olvasóként, egyaránt bejá
ratosak lehetünk, egy út, ami egy
szerű, mégis ezer színárnyalatban 
tündöklő világ felé vezet, ahol nin
csenek kényszerítő körülmények, 
ahol véleményünket nem próbálják 
irányítani, ahol a vers nem tehet 
mást: világít.

• Lackfi Jánossal beszélget 
László Noémi

• Stefan Augustin Doina§ versei
*

• Nyerges Gábor Adám: „Sziránó”
• A NAGY KILOMETRIK

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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B eszélgetés Lackfi János íróval
Hadd zizegjen az írott szó, 
arra való...
-  Történelmed hajnalán nem volt idegen 

tőled a sport világa. Mesélnél erről kicsit? 
Átgyűrűztek-e az ott elsajátított készsé
gek az irodalomhoz való viszonyulásodba? 
Kisportolt költőnek mondanád magad?

-  Tizenöt évig cselgáncsoztam, edzé
seket is ta rto ttam  gyerekeknek, úgy
hogy kölök- és kamaszkorom hajnalán na
gyon term észetes volt nekem ez a világ. 
Egyrészt a m ai napig majd’ megbolon
dulok, ha heti két-háromszor nem jutok 
el focizni-kosarazni, lányaim  pedig még 
röpizni is m egtaníto ttak  kicsit. M ásrészt 
ifjúkoromban, m ikor a költői pályának 
nekiindultam , egészen term észetesnek 
tűn t, hogy ha egy technika elsajátításá
hoz több százszor el kell ismételnem, be 
kell idegzenem egy adott mozdulatsort, 
és erőnlétre kell szert tennem , akkor az 
írás sem működhet nagyon másként. Sok 
ifjú em bert látok nagy rössel nekim enni 
a pályának, és csalódásból csalódásba es
ni vagy fura  u tak ra  tévedni, mikor kide
rül, ebben a szakm ában jóval kevesebb az 
eksztázis és jóval több a molyolás, m int 
az kívülről látszott. Úgyhogy anno ki
gyúrtam  m agam at fejben, egyfajta „Ady- 
building” keretében költőnként tíz-tizen
öt verset magoltam be József Attilától, 
Juhász Gyulától, Kosztolányitól, Adytól, 
másoktól. Gondoltam, ez nem rossz ala
pozás. Em ellett m inden este írtam  lefek
vés előtt, átnéztem  az előző napi term ést, 
rengeteg m indent kihúztam , eldobáltam, 
és próbáltam  továbbvinni egy-két, ta lán  
jobban sikerült kifejezést, szókapcsolatot, 
megoldást. Tudtam, hogy a versenyküz
delem mondjuk öt percig ta r t , a készülés 
pedig legalábbis hónapokig. A sport hasz
nos iskolának bizonyult.

-  Ha Karinthy Frigyes módjára összeta
lálkoznál az egykori fiatalemberrel, más
sal szembesülne ő ahhoz képest, amit an
nakidején terólad elképzelt? Gondoltál-e 
fiatalon más pályára is, mint amit végül 
bejártál?

-  Érdekes, hogy mindig családban gon
dolkodtam, de „egy alomból szárm azó” öt 
gyermekem alighanem  meglepné az ak
kori fiatalem bert. Valamiért úgy érzem, 
azért imponálna is neki, m indig is he
ves vérm érséklet voltam. A feltűnési visz- 
ketegség is megvolt bennem egész ifjan, 
tanára im  életét igencsak megnehezítet
tem  poénjaimmal, handabandázásom - 
mal. Úgyhogy az akkori ifjú alighanem  
örülne az ism ertségnek, m ert nagyon vá-

gyott rá, bár persze közben h itte  is meg 
nem is, hogy ez kiju that neki. Az is biz
tos, hogy nagyon másféleképp is alakul
hato tt volna a sorsom, ha  nem találko
zom feleségemmel, Julival, akinek annyi 
m indent köszönhetek. Egyetem ista tá r 
saim  közül nem egy fejcsóválva mondta 
nekem, hogy könnyebben elképzelt volna 
aljas nőcsábásznak, széteső szenvedély- 
betegnek, m int botcsinálta pátriárkának , 
aki elvben lettem. Nagyon érdekesen a la
kul egyébként a regény, am in dolgozom 
éppen, egyik lehetséges nézetben azt írom 
meg benne, mi lehetett volna egy hozzám 
hasonló emberből, ha  nem talá l tá rsa t, és 
kivándorol, mondjuk, Belgiumba...

-  Családodban jelentős hagyománya 
van az írásnak. Kényszerítő erő, sorsszerű
ség, adottság volt ez, vagy fel sem merült, 
hogy esetleg más irányba is terelődhet az 
életed? S ha nem, hová tegyük például a 
fényképezés terén tett szenvedélyes kitérő
det? Szólnál erről is néhány szót?

— Tenoristának készültem  nagy elszá- 
nással, és író-költő szüleim, Mezey K atalin  
és Oláh János, párto lták  ezt az elképze
lést, m ert az írói pályát nem ta r to ttá k  fő
nyereménynek. Utólag örülök, hogy m ás
képp alakult, m ert a torkom és a hangom 
nagyon érzékeny, és egy időnként repedt- 
fazék-hangú költőt még mindig jobban to
lerál a közönség, m intha folyton elmenne 
a voce, és fellépéseket kellene lemondogat
nom. M indam ellett a fellépőkedv, a szín
pad szeretete m egm aradt, Gryllus Dani 
barátom  „stand up poetrynek” nevezi azt 
a könnyed, anekdotákkal, szóviccekkel 
fűszerezett előadásmódot, ahogy a verset 
bölcsészdiploma nélkül is élvezhetővé, „el
adhatóvá” próbálom preparálni. 2013 nya
rán  Erdélyt is végigjártam , remek, hálás 
közönség fogadott. Ráadásul az opera oly 
kedves, porszagú, ripacskodó, cifradíszle- 
tes világa is lopózik vissza az életembe, 
felnőttes operameséket írogatok, például a 
bolygó hollandi-sztori Örkény-változatát, 
hrabalosan Makbetová asszony és az ő 
hullácskái történetét, egy idősek otthoná
ban játszódó Parsifal-variánst vagy éppen 
az Álarcosbál Bosztonyban címűt, ahol m a
gyar rendőri szakzsargonban beszélem el 
a Verdi-témát. Ráadásul Parázsfuvolácska 
címmel jelenleg is megy az Erkel színház
ban a M ozart Varázsfuvolájából készült 
átiratom , amely a kisiskolás közönséget 
célozza meg. M ozart elegáns szerzőtárs! 
V annak ilyen visszatérések az ember éle
tében. Ezt sem hittem  volna, am ikor a

Raffay Zsófia felvétele

nagym am ám m al bérletesek voltunk an 
no az Operaházban... A fotózás afféle hob
bi inkább, bár voltak kiállításaim , és egy
két elkapott kockára büszke vagyok.

-  Mekkora része van tudásnak, tehet
ségnek, szorgalomnak, kitartásnak, követ
kezetességnek, rutinnak, munkabírásnak 
a költészeti vagy írói erőpróbában? Te, aki 
lehengerlő mennyiségű könyv (vers, próza, 
műfordítás, felnőtt- és gyermekirodalom) 
szerzője vagy, miből merítesz új és új ihle
tet?

-  M unka, k ita rtá s  és „sok lábon ál
lás” nélkül a tehetség is nagyon r it
kán  ju t érvényre. Szerencsés hobbimoto
rosnak tartom  magam, aki abból élhet, 
am it szeret. A kár kiállításm egnyitót ta r 
tok, ak á r cikket írok, ak á r fordítok, ak á r 
moderátorkodom, ak ár gyerekeknek ol
vasok fel, ak á r  tévém űsort vezetek, ak á r 
prózát, ak á r verset írok, így vagy úgy, de 
m inden a m ániám m al, az irodalommal 
kapcsolatos. Ami az ihletet, vagjr ahogy 
jobban szeretem: az ötleteket illeti, eze
ket részben egyes izgalm as megbízások 
hozzák ki belőlem. Most például egy női 
m agazin férfidivattal kapcsolatos írás t 
vár tőlem, s mikor ezt kérték, rögtön be
villant egy régi novellacsíra, melyben a 
maffiózós kinézetű télikabátok átveszik 
az uralm at a világban, elfoglalnak m in
den vezető pozíciót, beülnek a hivatalok
ba, és kiszorítják az eleven embereket. 
Rögtön kedvem tám adt belevágni, hiszen 
egy régi tervem et lobbantotta be a felké
rés.

Megvilágító erejűnek tartok  két, egy
m ásnak látszólag ellentmondó idézetet. 
Gottfried Benn mondta, hogy „a vers nem 
születik, hanem  csinálják”. Fontos tehá t a 
technikai vértezettség, hogy az akció pil
lanata, az „éles bevetés” ne érje készü
letlenül a szerzőt. A m ásik egy finn köl
tőtől szárm azik: „a verset nem csinálják, 
hanem  keresik, m int erdőn a gombát”. 
Vagyis a puszta tudás, verskészség ön
m agában kevés, szükséges egyfajta á llan
dó feszített figyelem, szimatolás, világra 
nyitottság ahhoz, hogy valóban izgalmas 
képek, hangzó formák sokasága zuhog
jon be a tudatunkba, és legyen miből vá
logatni az alkotáshoz. Weöres azt mondja, 
hogy az am atőr szinten tú lju to tt költő tu 
datában állandóan motívumok pörögnek, 
ak á r az űrszemét, innen kerül elő meg
íráskor éppen az, am it az adott pillanat, 
az adott mű felvenni képes.

L ackfi János
1971-ben Budapesten született. József Attila-, Déry Tibor-, Illyés Gyula- és Prim a 

Primissima-díjas író-költő. Tizenöt könyv gyerekeknek, tizenöt felnőtteknek, huszon
öt kötet műfordítás. Tizenhét évig tan íto tt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 
volt a M agyar Pen Club titkára , a MEGY elnökségi tagja. Tévéműsorok műsorveze
tője, műveit tizenöt nyelvre fordították le. Zsámbékon él feleségével és öt gyerekével.
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-  Kényszer, lehetőség vagy tudásszomj 
-  miféle körülmények hozták létre tetemes 
műfordítói munkád? Költőként hogyan te
kintesz a műfordítás átkaira és áldásaira? 
Kit fordítottál legszívesebben és kivel volt 
legtöbb gondod-bajod?

— Fordítani állati nagy kaland. 
Egyrészt természetes volt, hogy erre is 
sor kerül, hiszen a nyugatosok a kávé
házi marhulás mellett mind munkamá
niások és nagy mennyiségben fordító 
szakmabeliek voltak, és ez a minta kitö
rölhetetlen, nemcsak nekem, aki belőlük 
írtam PhD-dolgozatomat. Fordítóként óri
ási érzés például azt mímelni, mintha ab- 
szintot vedelő, tüdőbajos szimbolista len
nék, telibe dekadenskedni, ahogy ma már 
nem lehet. Vagy középkori lovagregét for
dítani, és olyan belassultan araszolgatni 
Percevallal, mintha egy Tarr Bála-filmben 
járnánk. Felszáll a lovas a lovára, kantárt 
fog a kezébe, lábát kengyelbe helyezi, vál
lán sudár gerelye, oldalán pompás kardja, 
melynek markolata is részletesen leírható, 
végtelen türelemmel poroszkálunk a höm
pölygő verses nagyepika csapásain, úgy, 
ahogy ma nem tehetném. A fordítás arra 
is jó, hogy ihletmentes pillanatokban ne 
saját magam buta utánzásával veszteges
sem az időt, hanem valami igazán erőset 
írhassak, amit mások létrehoztak helyet
tem. Mivel huszonöt kötetre való szöveget 
fordítottam, és több mint háromszáz szer
zővel volt dolgom, azt is igaznak érzem, 
amit Timár Gyuri mondott még szegény: 
szerencsém, hogy annyifélét fordítok, 
mert így egy hang sem nyomja el a sajá
tomat. Am lehet, hogy inkább ennek for
dítottja az igaz: annyiféle hatás ért, hogy 
mindegyik formált valamit rajtam, frissí
tette kicsit a rendszert. Volt néhány szer
ző, akit megátkoztam fordítás közben, de 
legalább ugyanekkora gyönyörűséget is 
szereztek nekem. És nagy adósságom ma
gam felé, hogy a nemrég elhunyt kortárs 
kedvenc, Christian Gailly regényeiből for
dítsak még, úgy ír, ahogy egy jazzmuzsi- 
kus zenél, fordítása közben úgy éreztem, 
mintha belőlem dőlne a szöveg!

-  Gyerek és felnőtt: mindkét közönsé
get megszólító alkotóként húzol-e határt 
közéjük? Más-más hangulattal, munka- 
módszerrel, elgondolással állsz-e hozzá a 
felnőtteknek, illetve gyerekeknek szánt írá
said teremtéséhez?

— Az én agyamban a gyerekirodal
mi központ máshol helyezkedhet el, mint 
a felnőttes. Egy-egy téma eleve úgy jut 
eszembe, hogy érzem, felnőtteknek vagy 
gyerekeknek szánom-e. Előfordul aztán, 
hogy valamit mindkét közönségnek meg
írok, csak persze másképpen. Olyan is 
volt, hogy egy-egy vers felnőttes és gyere
kes kötetben is megjelent.

Évente kilencven-száz fellépésem 
van, amelyek alkalmával ovisoktól idő
sekig minden korosztállyal találkozom. 
Kifejezetten érdekes tud lenni, hogy pél
dául az öregek vagy felnőttek élvezik a 
gyerekirodalmi művek nagy százalékát, 
a gimisták a gyerekversek, mesék egy ré
szétől frászt kapnak, másik részét imád
ják, a 12-14 évesek pedig már érettek a

felnőtteknek szóló vers és próza egy ré
szére, de a kicsisebb dolgok, mesék na
gyon idegesítik őket. A legutóbbi időben 
egyébként módom nyílt arra is, hogy le
fedjek egy-két „korosztályos hézagot”: va
gány kaland volt ringató-dünnyögő ver
seket írni 0-3 éveseknek (Százérintő) és 
megjelent kamaszos, zsiványos svédvers
kötetem is, a Kapjátok el Tüdő Gyuszit! 
Nyár elején kijön ovis-menzás könyvem, a 
Paradicsomleves betűtésztával.

-  Neveznéd-e egyénként teremtésnek a 
versírást? Ezt a sokgyermekes apától is 
kérdem. Sok gyerek, sok vers -  van a két je
lenség között összefüggés?

-  Minden vers, minden próza világte
remtési kísérlet. Ahogy minden gyerek
kel is egy teljes világ születik. Azt szok
tam mondani, tenoristának készültem, 
de terrorista lettem, mert az íróember 
felrobbantja a valóságot, cserepeiből pe
dig kirakosgat valamiféle kicsinyített va- 
lóságmodellt, és megpróbálja az olvasó
val elhitetni, hogy ez valóban a realitás. 
Ha elég ügyes vagyok, ez sikerülhet is. 
Talán ez a nagyszabású kényszer ered
ményezi a mindenféle függő magatar
tásokat is, hiszen nehéz azt ajzószerek 
nélkül kibírni, hogy most nekem kell új
rateremteni az Univerzumot, mondjuk ősi 
magyar hatosokban vagy hexameterben 
vagy kisregényben. Az ötödik gyermekig 
vicces párhuzamban jöttek a gyerekek és 
felnőttverses köteteim, de aztán elszaba
dult a pokol, és most már huszonöt saját 
és huszonöt fordított kötet áll szemben az 
egyre nagyobb öt gyerkőccel.

-  Megjelent köteteid között van-e olyan, 
mely számodra különösen kedves, melyre 
a többihez képest büszkébb vagy, és meg- 
történik-e, hogy ez nem mindig a legutóbb 
napvilágot látott kötet?

-  Azért általában a legutóbbi kelti a leg
nagyobb elégedettséget. Nálam most kü
lönleges kérdés ez, mert két könnyedebb 
kötetem aratott nagy sikert: a Milyenek 
a magyarok? másfél év alatt húszezer, 
folytatása, a Milyenek MÉG a magyarok? 
fél év alatt ötezer példányban fogyott el. 
Ugyanakkor persze írói lényegemről töb
bet elárul 2011-es, gyűjteményes novel- 
lás- és verseskötetem, előbbi A legnehe
zebb kabát, utóbbi az Élő hal címet viseli.

-  Bokros teendőid közt szerepel a krea
tív írás tanítása. Mesélnél az itt gyűlt él
ményeidről, a „tantárgy” mibenlétéről és 
jelenlegi magyarországi helyzetéről?

-  Tizenhét évig tanítottam a 
Pázmányon, csak múlt ősszel hagytam ab
ba, hogy több időm jusson az írásra. Vörös 
István kollégámmal az egyetemen kidol
goztuk az első magyarországi komplex, 
négy féléves Kreatív írás képzést, mely 
már több mint egy évtizedes tapaszta
latra tekint vissza. Jelenleg Budapesten, 
a Marczibányi téri Művelődési Házban 
van saját tanfolyamom. Az írás össze
tett dolog, terápia, önismeret, meditáció, 
ima, no meg persze kézműveskedés, szó
rakozás, teremtő gesztus is egyben. Ez az

egyetlen művészeti szakma, melynek egy
fajta romantikus babona miatt nincs ná
lunk önálló egyeteme, sőt, szakközépis
kolája sem, ami kimondottan nevetséges. 
Rengeteg kezdeményezés használja ki üz
leti alapon, hogy sokaknál valóságos szen
vedély az írott szóval való bánás. Én ál
talában pazar kortárs szövegeket veszek 
alapul az egyes gyakorlatokhoz, kibön
gésszük, mi az írói módszer lényege, miért 
olyan jelentésgazdag az adott mű, és mik 
lehetnek az elkerülendő veszélyek. Aztán 
a résztvevők közül ki-ki átmozgatja belső 
élménytárát, és papírra vet egy-egy saját 
változatot. Nagyon sokféle írásmódba le
het így belekóstolni, és ez fontos is, mert a 
kezdő tollnokok általában azt hiszik, egy
féle stílusban képesek alkotni, úgy, ahogy 
„jönnek a szavak”. Holott korántsem biz
tos, hogy az első kezük ügyébe eső mód
szerrel mindjárt hatékonyan tudnak majd 
dolgozni. Mindjárt árnyaltabb a helyzet, 
ha van egy kisebbfajta eszközkészletük, 
amit felhasználhatnak. Ha csak egy fok
kal jobban megtanulna írni mindenki ma 
Magyarországon, mint ahogy most tud, 
már nem éltünk hiába...

-  Verseid kapcsán gyakran dolgozol 
együtt zenészekkel. Vers és zene, vers és for
ma, líra és próza -  hol érzed leginkább ott
hon magad mindezek vonzáskörében?

-  Minthogy zenésznek készültem, ez 
mindig nagy visszatalálás az ősforrás
hoz. Hiszen amúgy évezredeken át a vers 
sem létezett muzsika nélkül, ez a „könyv
némaság” egész új fejlemény. És a rappel, 
a slam poetryvel szerencsére megyünk 
is vissza a kezdetekhez. Magam különös 
kegyelemként élem meg, hogy Belgium- 
és Franciaország-szerte sokat utaztunk 
a Kaláka együttessel, én kommentáltam 
műsorukat. Lovasi András énekelte vers- 
CD-m aranylemez lett, s ma is vannak még 
vele koncertek. Élő-eleven művészkapcso
latban felléphettem Palya Beával, Szalóki 
Ágival, Ferenczi Györggyel, a Misztrállal, 
Dresch Misivel, Malek Andreával, Harcsa 
Veronikával, Oláh Kálmánnal, dalokat ír
tam a Republic, Zséda vagy Tompos Kátya 
felkérésére, énekli szövegemet Herczku 
Ági, a Csík zenekar, a Napra... Ez bizony 
kiváltságos helyzet. Nem utolsósorban pe
dig a kapolcsi Kaláka Versudvar egyik 
hopmestereként immár negyedik nyara 
segítek, hogy zene és vers felhőtlenül ka
varoghassanak együtt és külön-külön, a 
nyájas publikum nagyobb gyönyörűségé
re... Papáááám!

-  Az a fajta alkotó vagy, aki mai ön
magát legalább részben valamely mes
ter közbenjárásának köszönheti, vagy 
lényed inkább saját elképzeléseid ered
ménye? Vagy nem lehetünk önnön fantá
ziánk termékei, egy-egy élő vagy könyv
be zárt mester mindig bujkál a háttérben?

-  Mesterek nélkül senki vagyok... Rájuk 
még a bálványdöntögetőknek is szüksé
gük van. Vajon nekiment volna Térey kol
léga Nemes Nagy Ágnesnek (ez volt a köz
elmúlt egyik mini irodalmi botránya), ha 
az olyan félig elfeledett költőnő-státuszban

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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A n g o lk e r in g ő  8.
Az önelemzés kudarca
(Salm an Rushdie: Joseph  Anton)

» » >  folytatás a 3. oldalról

sínylődik, mint mondjuk Czóbel Minka? 
Mestereim közt vannak persze élők és hol
tak is. Weörest még hallottam beszélni kis
gyerekként, jártunk náluk, a hangját majd 
akkor temetik, ha engemet (ő Osvátról ír
ta ugyanezt). Kosztolányit szinte eleven 
közelségben érzem bensőséges tárcái, sza
márfülesre olvasott verseskötete vagy fele
sége memoárja miatt. Aztán sokáig járkál
tam Faludy Gyurkához, remekül lehetett 
beszélgetni vele, kortalan volt, egyszer
re óvodás, kamasz és antik. Lator László 
szemináriumán rengeteget tanultunk, 
nagy öröm, hogy most egy műsorban dol- 
gozhatom-játszhatom vele. Nagy hatással 
volt rám Tolnai Ottó, Markó Béla, Baka 
István, Utassy... Prózában meg aztán se 
vége, se hossza a sornak, kezdve Vargas 
Llosán, Cortázaron, Orhan Pamukon, Gion 
Nándoron, Paasilinnán, Torgny Lindgrenen 
Göran Tunströmig. Most éppen Krúdykat 
olvasok újra, minden betűvel tanulok tőle.

-  Mi a véleményed költő és közélet, író és 
társadalom viszonyáról a 21. században? 
Általános értelemben és személyes vonatko
zásban?

-  Igyekszem megmaradni politikailag 
függetlennek, de társadalmilag annál elkö
telezettebbnek. Nem egyszer, nem kétszer 
dolgoztam a legkülönfélébb hátrányos hely
zetű gyerekeket segítő alapítványoknak fel
ajánlásképpen. Felléptem jótékonysági ala
pon vagy verseket, meséket írtam a Bátor 
Tábor, a Margaréta Anyaotthon, a Remény 
Kis Emberei Alapítvány, a Mosolyvarázs 
Alapítvány javára, részt vettem a jó ügye
ket, jó embereket kereső Süss fel nap! kam
pány zsűrijének munkájában, nagyköve
te voltam az EU meghirdette Polgárok 
Evének. Számos alkalommal jártam rá
szoruló iskolások között, a MásSzínház fo
gyatékkal élő gyerekszínészeinek több 
darabot is írtam. Gyerekeknek vagy felnőt
teknek szóló szövegeimben rendre megje
lennek a szeretetre éhes, de túlsúlyos, látá
sukban korlátozott, mélyszegénységben élő, 
hajléktalan vagy származásuk miatt súj
tott figurák, és ha nem is élek pedagogi- 
kus szájbarágóssággal, mindenesetre elég 
nyilvánvalóvá válik, hogy az érzékenység 
és az elfogadás mellett vagyok elkötelezett. 
Magánemberként is igyekszünk részt vál
lalni itt, Zsámbékon, ahol élünk, a társa
dalmilag leszakadókat gyámolító premont
rei rend szociális munkájában, no meg a 
közösségi programokban. Az én értékren
dem szerint fél óra segítő munka többet ér, 
mint öt köbméter politikai szájtépés.

-  Mit tanácsolnál a digitális korban élő 
versolvasónak?

-  Nagy az internet, széles a határa, eridj 
neki, édes fiam, Isten véled, köd utánad, 
addig menj, míg egy szekérderék okossá
got, szépséget nem találsz, mai szerzőket, 
régieket, guberálgass csak benne, s amit 
leltél, továbbítsad magad is szépszeré
vel, sokak hasznára, mindenek örömére... 
Mindezt szegény nemrég elhunyt Szabó 
Gyula bácsi hangján. Ezért van honlapom, 
napi kétszer frissülő Facebook-adatlapom, 
hadd zizegjen az az írott szó, arra való!

LÁSZLÓ NOÉMI

Salman Rushdie harmadik regényé
nek, a Szégyennek egyik hőse, Omar 
Hajjam Sakíl, egy világtól elzárt, 
labirintikus házban születik. Az „anya
háromságnak” nevezett Sakíl-lányok so
ha ki nem teszik lábukat ebből az erődít
ményből, mégis a frissen született ország 
minden fontos eseménye valamilyen mó
don kötődik ehhez a házhoz, innen indul 
és itt ér véget minden. Önként vállalt be
zártság ez, amelyben a szereplők nem, 
legfeljebb az olvasó küzd a klausztrofóbi- 
ával. Nem rabság, hanem választott, és 
a regény egyéb helyszínein történtekkel 
összevetve felsőbbrendű életforma.

Rushdie új könyve, a Joseph Anton 
(Ulpius Ház Könyvkiadó, 2012) egy olyan 
emberről szól, akinek tíz hosszú éven 
keresztül nincs kulcsa azokhoz a há
zakhoz, amelyekben lakik, és amelye
kért időnként tekintélyes összegeket fi
zet. Olyan emberről, aki személyében 
mintegy megtestesíti a huntingtoni ke
let-nyugat ellentétet. Mohamedán vallá- 
sú, kasmíri származású, angol nyelven 
ír, nyugati, liberális elvek szerint gondol
kodik. De hogyan érez? -  teszi fel a kér
dést némi voyeurizmussal az olvasó. És 
hogyan ír? -  jön a következő kérdés, hi
szen a lakáskulcsot évtizedig nem hasz
náló, Anglia minden zugában bujká
ló ember: író. Azért kell bujkálnia, mert 
írt egy könyvet, amelyet utána tízezrek 
égettek az utcán, anélkül, hogy egy sort 
is olvastak volna belőle, halált kiáltva a 
„Sátán Rushdy”-ra. Salman, az ember 
megszűnik létezni, Rushdie, a sikeres 
író pedig jelszó lesz, szimbólum, mihelyst 
1989. február 14-én Homeini ajatollah, 
Irán vallási vezetője kihirdeti a fatvát, 
azt állítván, hogy A sátáni versek „szem
beszáll az iszlámmal, a Prófétával és a 
Koránnal”, s ezért minden igaz hívőnek 
kötelessége kivégezni a „szentségtörő” 
szerzőt és mindenkit, aki a könyv kiadá
sában vagy fordításában részt vesz.

Ha addig könyvekről lehetett beszélni, 
esztétikai szempontokról, mágikus rea
lizmusról, keleti és nyugati narrációs ha
gyományról, a fatva kimondásának pil
lanatától Salman Rushdie megszűnik 
egyszerűen írónak lenni, és üggyé válik. 
A mintegy száz évvel korábbi Dreyfus- 
ügyhöz hasonlóan a Rushdie-ügy is arról 
szól, milyen szerepet tölt be az értelmisé
gi a társadalomban, illetve a politikában. 
A megszólalások nyomán igen hamar 
körvonalazódtak a szekértáborok, asze
rint, hogy egy vallás szabadságát tartot
ták-e mindenek felettinek, az emberi jo
gokat és a szólásszabadságot, esetleg a 
művészet autonómiáját. A Rushdie-affér, 
ahogy a korabeli angol diplomáciában ne
vezték, erős mediatizáltságának köszön
hetően globalizálta a kérdést, Rushdie a 
szólásszabadság, a bármilyen okból tör

ténő véleménykorlátozás üldözöttjeinek 
nemzetközi szimbólumává vált. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy a BBC újságíró
nőjének éppen ostobaságában brutálisan 
lényegretörő kérdéséből („Milyen érzés, 
hogy éppen most ítélte halálra Homeini 
ajatollah?”) értesült a fatva kimondásá
ról, tudomásul kell vennie azt is, hogy ré
gi élete véget ért.

„A vihar magjában áll, és már nem az 
a Salman, akit barátai ismernek, hanem 
az a Rushdie, aki szerzője a Sátáni versek
nek, melynek címét ravaszul eltorzították 
a névelő, az A elhagyásával. A sátáni ver
sek egy regény. A Sátáni versek, olyan ver
sek, amelyek sátániak, ő pedig ezek sátá
ni szerzője, »Sátán Rushdy«, a szarvakkal 
ábrázolt figura azokon a plakátokon, 
amelyeket egy távoli város utcáin visznek 
a tüntetők, a kezdetleges rajzok akasz
tott embere, akinek kilóg a piros nyelve. 
Akasszátok fel a Sátán Rushdyt! Milyen 
könnyű eltörölni egy ember múltját, és új 
változatot kreálni belőle, egy mindent le
hengerlő változatot, amely ellen mintha 
lehetetlen volna harcolni!” (14.)

(A regény 2004-es magyar nyelvű ki
adása, amelyben érthető módon nincs 
feltüntetve a fordító, egyébként éppen a 
névelő nélküli címváltozattal jelent meg.)

A Joseph Anton annak a bő évtized
nek a története, amelynek során Rushdie 
magánemberi létezése minduntalan alá
rendelődik a médiában generált publikus 
képnek. Ebből a szempontból szinte 
mindegy, hogy a szólásszabadság hősé
nek vagy az iszlám eltipornivaló ellensé
gének tekintik, egyik megjelenítésbe sem 
szólhat bele. A Rushdie-affér diplomáciai 
rendezésére csak 1998-ban került sor, az 
emlékirat azzal a jelenettel zárul, ami
kor 2002-ben szabad emberként, rend
őrségi védelem nélkül lép ki egy szállo
dából. (A halálos ítéletet ennek ellenére 
rituálészerűen minden évben megerősí
tik Iránban.)

A helyzet kínálta partikularitásoknak 
(pl. a titkosszolgálati protokollok leírá
sa) köszönhetően a Joseph Anton olvas
ható kalandregényként is, de egy sajátos 
írói léthelyzet látleleteként is, az írásért 
folytatott mindennapi küzdelem leírás
ként akkor, amikor a „független nyuga
lom” eleve kizárt, és a szerzőnek sokkal 
több esélye van halálával sajtóhírré vál
ni, mint írni.

Ennek érzékeltetésére a könyv első ré
szében Rushdie a fatva előtti életét rajzol
ja meg, amely ugyan nem bővelkedik tit
kosszolgálati kalandokban, viszont tele 
van szép, fájdalmas és mulatságos jelene
tekkel. Az íróvá válás, az életcél megtalá
lásának története, az imádott Bombaytől 
való gyerekkori elszakadás fájdalmáé, az 
angol elit iskolában és egyetemen átélt 
magányos éveké, az Ogilvy & Mather rek
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lámügynökség regényírással próbálkozó 
fiatal szövegírójának története. Annak a 
története, ahogyan a Grimusz (1975) ku
darca után Rushdie rátalál saját írói vi
lágára. Felismeri, hogy „a négy gyökér, 
hely, a közösség, kultúra és nyelv” közül ő 
hármat elveszített. Rájön, hogy valahol a 
magán- és a közszféra kereszteződésében 
kell keresnie az ábrázolni kívánt világot, 
és hogy ez India, a „forró, túlzsúfolt, kö
zönséges és hangos, ezért kell egy hozzá 
illő nyelv”.

Ennek megtalálása érdekében első fe
leségével, Clarissával „elindultak in
diai odisszeájukra, népszállókon lak
tak, huszonnégy órás buszutakat tettek 
meg, melyek során csirkék hánytak a 
lábukra, Khadzsuráhóban vitatkoz
tak a falusiakkal, akik úgy gondolták, 
hogy a híres templomegyüttes a ma
ga tantrikus faragásaival obszcén, és 
csak turistáknak való, újra felfedezték 
Bombayt és Delhit, laktak családi bará
toknál (...) Fölfedezte az özvegyek szál
lását Benáreszben, Amritszárban pedig 
elment a Dzsallianválá-bágra, Dyer tá
bornok hírhedt, 1919-es »mészárlásának« 
helyszínére, és Indiával telítve hazatért, 
hogy megírja könyvét.” (71)

Az éjfél gyermekei (1981) Szalim Szinai, 
és a többi, 1947. augusztus 15-én, éjfélkor 
született gyermek története, miközben 
a megszülető fiatal indiai nemzet törté
nete is. Az igen erős mezőnyben (Doris 
Lessing, Muriel Spark, Ian McEwan, 
D. M. Thomas) Man Booker-díjat nye
rő Az éjfél gyermekei meghozza Rushdie- 
nak az írói sikert, és a nemzetközi elis
mertséget. (Utóbb rá is tripláz a díj 25 
éves és negyven éves évfordulóján ka
pott Best of Booker díjakkal.) A megta
lált témából és hangból pedig rövidesen 
megszületik Rushdie talán legerősebb 
„nemzet-regénye”, a „rosszul elképzelt 
ország”, Pakisztán születését elbeszé
lő Szégyen (1983). A sors iróniája, hogy a 
Pakisztánban természetesen betiltott re
gény Iránban díjat kap, fárszi nyelven ka
lózkiadásai jelennek meg, így öt évvel ké
sőbb, A sátáni versek megjelenésekor az 
angol nyelvű könyveket áruló iráni for
galmazók hat hónapon keresztül, a fatva 
kimondásáig nyugodtan árusítják, abban 
a hiszemben, hogy a szerző előző művével 
már elnyerte a mullák jóváhagyását.

Rushdie két nagyon fontos, és mind 
további életműve, mind pedig a Joseph 
Anton további kérdésfelvetéseiben meg
határozó témakört is érint ebben az első 
fejezetben: a hovatartozás és a családdal 
való viszony témáját.

Első regényeinek megírása során tu
datosulnak az angol irodalomért rajon
gó, angol neveltetésű, indiai gyökerű 
Rushdie-ban a többnyelvű, többkultúrájú 
szerző sajátos kihívásai. Felismeri, hogy 
„nekik olyan kérdésekre kell válaszolni
uk, amilyenekre az egy helyen lakó, egy
nyelvű, egykultúrájú íróknak nem, és 
meg kell győzniük magukat arról, hogy 
válaszaik igazak. Kik ők, kihez és mi
hez tartoznak? (...) A kérdések, amelyek
re tudja a választ, nem a helyről vagy a

gyökerekről, hanem a szeretetről szól
nak. Kit szeretsz? Mit hagyhatsz magad 
mögött, és mihez kell ragaszkodnod? Hol 
érzed csordultig telinek a szíved?”

A kultúrák, nyelvek közti mozgás mel
lett a család és a barátság kérdése, ezek 
egymáshoz való viszonya jelenik meg fon
tos tényezőként. Egy tulajdon család
jából gyerekfejjel kiszakadó ember éle
tében természetes, hogy kiemelkedően 
fontos szerepet kapnak a barátok, hogy a 
vérségi kötelék intimitását átveszi a kö
zösen átélt élmények és a véleményazo
nosság ereje. Emlékiratában Rushdie 
többször is hangsúlyozza, hogy a fatva- 
korszak túlélése nagymértékben baráta-

SALMAN RUSHDIE

inak köszönhető, akik látványosan kiáll
tak érdekében a nyilvánosság elé (mint 
pl. Harold Pinter) vagy némán dolgoztak 
újabb könyveinek kiadásán, kölcsön ad
ták a lakásaikat, amikor bujkálnia kel
lett, ismeretségi körüket, tekintélyüket, 
munkaerejüket és humorukat arra hasz
nálták, hogy segítsék életben maradását 
és a normális életbe való visszatérését. 
A konkrét család (nem csupán szülők és 
testvérek, hanem az oldalági rokonság
gal teljes „nagycsalád”) pedig arra a felis
merésre vezeti rá, hogy a család nem fel
tétlenül a társadalom szilárd alapja, írói 
szemponból sokkal inkább egy sötét, ka
otikus, szürreális világ. Közvetlen csa
ládtagjai ugyan mindvégig kiállnak mel
lette, de a távolabbi rokonok közt már 
jócskán akad olyan is, aki jobbnak lát
ja újsághirdetésben elhatárolódni a hír
hedtté vált rokontól. Rushdie regénye
iben egyébként kizárólag zajos, bizarr, 
a főhőst gyakran nehéz helyzetbe sod
ró családok szerepelnek, a hétköznapi, a 
megszokott díszlet mögül bármelyik pil
lanatban előbukkanhat egy-egy szörny.

A személyes kapcsolatok és egy adott 
közösséghez való kötődés kérdése mentén,

az események sorrendjét nagyjából követ
ve formálódik tehát a Joseph Anionban 
összefoglalt bő évtized története. Rushdie 
kedves íróinak, Conradnak és Csehovnak 
a nevéből kialakított Joseph Anton fedő
név (a brit titkosrendőrség tagjai számára 
csak „Joe”) hosszú éveken keresztül hiva
tott helyettesíteni az írót, míg a Salman 
Rushdie név szinte naponta jelenik meg a 
médiában, időnként azt a kellemetlen ér
zést keltve a szerzőben, hogy a róla szóló 
gyászjelentések már ott lapulnak a szer
kesztőségi fiókokban.

Miközben Rushdie neve összefonódik 
a szólásszabadság fogalmával, a fatva 
visszavonásáért folytatott harcban a vi
lágirodalom és a politika számos fon
tos szereplője biztosítja együttérzéséről 
és/vagy támogatásáról Gabriel García 
Márqueztől Thomas Pynchon-on át 
Margaret Thatcherig, Bili Clintonig vagy 
Tony Blairig, a bujkálás évei mégis az ál
landó szégyen és megszégyenülés évei. 
Egy morcosabb védőtiszt éjféltájban be
üzen a vendéglőben barátaival vacsorázó 
írónak, hogy ideje hazamenni. Amikor el
romlik a konyhai csap, egy egész délelőt
töt kénytelen a fürdőszobában bezárkózva 
tölteni, nehogy a vízszerelők meglássák. 
Barátainak eldugott welszi tanyáján húz
za meg magát pár hétre, és a váratlanul 
betoppanó birkapásztor elől kénytelen a 
konyhapult mögé elbújni.

Ezek a jelenetek nem egyszerűen a 
kényszerfogság kellemetlenségeit soro
ló pillanatok. Abban a mohamedán kul
túrában, amelyről nemcsak a Szégyen, 
de Az éjfél gyermekei és A sátáni versek 
vagy akár A mór utolsó sóhaja is szól, 
nem a bűn és a megváltás keresztény 
narratívája érvényesül, hanem a becsület 
és a szégyen áll a történetek fókuszában. 
A Joseph Anton egyik fontos vonulata ez 
a megszégyenülés-narratíva, amelynek 
semmi köze a keresztény történethez, a 
mártíriumban való felmagasztosulás- 
hoz, itt a megszégyenülés miatt beálló be- 
csületvesztésről olvassuk. Ennek kiemelt 
pillanata az, amikor a bujkálásba bele
fáradt író leül néhány muzulmán kiváló
sággal „tárgyalni”, de tárgyalás helyett 
sarokba szorítják, és tiszta szándékát bi
zonyítandó aláíratnak vele egy nyilat
kozatot, amelyben kinyilvánítja muzul
mán voltát, hogy „Nincs más Isten, csak 
Allah, és Mohamed az ő prófétája”.

A fatva visszavonásáért folytatott dip
lomáciai küzdelem során a szerző egy
szerre tapasztalja meg a támogatást, a 
több-kevesebb biztonságot nyújtó profesz- 
szionális őrizetet és a számkivetettséget. 
Gyakran tekintik persona non gratának, 
akinek jelenléte csak zavart okoz, aki 
jobb, ha éjszakára visszatér Párizsból 
Londonba, akiktől a légitársaságok meg
tagadják a szállítást, egyes országok pe
dig (köztük az imádott India) kitiltják te
rületükről.

Rushdie a Joseph Antonban Charles 
de Gaulle emlékiratainak mintájára a 
mindvégig objektivitást ígérő egyes szám 
harmadik személyben szólal meg, a te-

> > » >  folytatás a 6. oldalon
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kintélyes, bő hétszáz oldalas visszaemlé
kezésre mégis inkább a hangsúlyozottan 
szubjektív, sokszor leegyszerűsítő látás
mód jellemző. Számára a világ nagyjá
ból két részre oszlik: azokra, akik támo
gatják és megértésükről biztosítják, és 
azokra, akik szembefordulnak vele. Ez 
utóbbiak körébe a könyveit máglyán ége
tő iszlamista szélsőségesektől A sátáni 
versek puhafedelű kiadását halogató ki
adó igazgatójáig terjed a skála, nem lehet 
megkülönböztetni az óvatos kritikát a vé
resszájú fundamentalizmustól. Miközben 
tehetetlen fájdalommal jegyzi fel, hogy a

Nyolcesztendó's lányok

könyv japán fordítóját megölték, az olasz 
fordítót megkéselték, norvég kiadóját sú
lyosan megsebesítették, fel sem merül 
benne a lehetőség, hogy kiadója netán 
azért vonakodik az újrakiadástól, mert a 
kiadóban dolgozó emberek érdekeit ta rt
ja szem előtt, akikre éppúgy vonatkozik 
a fatva, viszont nem védi őket az angol 
rendőrség. Amerikai kiadójának jám
bor megjegyzésén, miszerint, ha Rushdie 
tudta volna, hogy emberek halnak meg a 
könyve miatt, talán meg sem írta volna, 
úgy felháborodik, hogy többet szóba sem 
áll vele. Elég egy olyan apró hiba, mint 
hogy a karácsonyi vacsorán nem nevet az 
író bugyuta szóviccén, és a korábban po
zitívan emlegetett Tony Blairt máris kri
tikusabb szemmel kezdi látni, és persze 
láttatni. Az angol irodalmi, kulturális 
életben bizonyára sokan nem örültek an
nak, ahogy Rushdie a Joseph Anionban 
ábrázolja őket, és érezhető a harag, és

6 ---------------------------------

olykor némi bosszúállás is abban, ahogy 
feleségeiről ír. Van, aki megússza a pénz
éhség, anyagiasság és hálátlanság vádjá
val, van, akit már egyenesen jellemtelen- 
séggel, hazugsággal, szívtelenséggel, írói 
hírnevére való féltékenységgel vádol.

Objektivitásra törekvő önelemzés he
lyett a szerzői hang gyakran átcsúszik 
harcos önigazolásba, olykor „önfényezés
be”, és immár nem az írás jogáért sík
ra szálló alkotó ember, hanem a gaz vi
lággal szembeforduló, magányos, tiszta 
hős küzdelmeit kezdi sorolni. Úgy tű
nik, kerüljön bármilyen mélyre, önbizal
ma sohasem törik meg, s ennek helyen
ként politikai nyilatkozat ízű, sablonos, 
túlretorizált mondatokban ad hangot. A 
modorosság idővel túlbeszéltséghez, sőt 
felesleges önismétléshez, üresjáratokhoz 
vezet. Kiemelkedően tehetséges unoka
húgát kétszer említi, szó szerint megis
mételve, hogy „zenét hozott egy botfülű 
családba”.

A megszégyenülés-történet mélysége
it minduntalan ellenpontozza az a már- 
már infantilis izgalom, amellyel a Joseph 
Anton a „hírességeket” vadássza. A fatva 
által keltett nemzetközi ismertség po
zitív vetülete ez: támogatókat keresve 
Rushdie bejárta a világot és közben meg
ismerkedett a huszadik század máso
dik felének csaknem minden jelentős al
kotójával. Günter Grass, Gabriel García 
Márquez, Umberto Eco, Václav Havel, 
Kurt Vonnegut, Thomas Pynchon... sor
jáznak a nevek és az esetenként remek 
portrék. Az olaszosan hangos, nagyvo
nalú (Rushdie-nak A Foucault-ingáról írt 
lesújtó kritikáját megbocsátó) Ecóval, a 
rajongott, nagy rejtőzködő Pynchonnal 
való találkozás, vagy akár a García 
Márquezzel folytatott telefonbeszélgetés 
(amelyben kizárólag írásról esik szó, a ko
lumbiai író elegánsan nem tesz fel egyet
len kérdést sem fatváról és bujkálásról), 
ennek a történetszálnak a napfényes ol
dalát jelentik. Az árnyékos oldalon pedig 
ott vannak az olyan pillanatok, amikor 
fontosnak tartja megjegyezni, hogy lát
ta William Styron nemi szervét, hogy mi
lyen épületesen ostoba beszélgetést foly
tatott Meg Ryannal, vagy odaveti, hogy 
szellemes megjegyzésével bizonyára ő se
gített Madonnának, hogy filmezési enge
délyt kapjon Argentínában.

Talán az emlékirat egyértelmű túlírt
sága, modorossága és erőteljes egocent- 
rizmusa az oka annak, hogy a brit-ame
rikai média meglehetősen fanyalogva 
fogadta a Joseph Antont. Zoe Heller, a 
New York Review of Rookshan közölt vit- 
riolos kritikája arra a kemény következ
tetésre jut, hogy Rushdie önnön érdekei
nek védelmében elfeledkezett korábbi, az 
irodalmat önmagában „provokatívnak” 
tekintő álláspontjáról, és önző, kisszerű 
könyvet írt. „A világ éppoly tágas, mint 
volt. Csupán Rushdie ment össze” -  szúr 
oda a recenzió végén.

Pankaj Mishra a The Guardianban azt 
veti fel, hogy Rushdie, aki a nyolcvanas 
években még a posztkoloniális világra ér
zékenyen és árnyaltan, noha annak visz- 
szásságait élesen kritizálva fogalmazott,

az emlékiratban elvesztette kapcsolatát 
saját gyökereivel, ahogy ír, az a Nyugatot 
pártoló, iszlámellenes, a keleti világra, 
problémákra, kérdésekre immár süket, 
domináns hang.

Kétségtelen, hogy minden modorossá
ga, túlírtsága, mulattató vagy bosszantó, 
olykor infantilis egocentrizmusa ellenére 
a Joseph Anton őszinte könyv. Meglehet, 
izgalmasabb lenne egy, a posztkoloniális 
világot felváltó multikulturális közegről 
hitelesen beszélni tudó írót olvasni (mint 
ahogy izgalmasabbak, művészileg meg- 
formáltabbak a nyolcvanas években írott 
regényei, mint a későbbiek). De talán az is 
érthető, hogy egy radikalizálódó, eszmei
leg zártabbá vált világban az az ember, 
aki jó tíz évet él halálos fenyegetés alatt, 
azt az igen egyszerű szekuláris elvet kez
di képviselni, hogy legyen egy könyv bár
mennyire is kritikus vagy szentségtörő, 
se világi, se vallási hatalmaknak ne áll
jon módjában a szöveget betiltani és szer
zőjét életveszélyesen megfenyegetni.

Az emlékiratban Rushdie többször is 
némi rosszallással megjegyzi, hogy bará
tai a fatva-évek során történt találkozá
saikból többnyire csak az őt kísérő titkos
rendőrökre emlékeznek, hogy ebben az 
időszakban „valószínűtlen barátság szö
vődött a londoni irodalmi világ és a tit
kosrendőrség között”. Elképzelhető, hogy 
a szép számmal sorolt irodalmi, politikai, 
showbiznisz-celebritásokkal történő talál
kozások ellenére a Joseph Anton olvasói
ban is jobban megmarad a titkosrendőrök 
alakja. A Különleges Részleg többnyire 
magas, jóképű, tevékenységhez szokott, 
a bezártságot vele együtt szenvedő, de 
professzionális nyugalommal tűró' rend
őrei, a páncélozott Jaguárokat vezető, ke
délyes sofőrök. A konyhájában virslit fő
ző, nappaliban kártyázó, az írni próbáló 
Rushdie-t többnyire zavaró, de valamifé
le marcona jósággal, olykor a kapott uta
sítások kreatív kijátszásával is segítő 
rendőrök, és a belső szlengben CSKS-nek 
(Csak Kurva Sofőr) titulált sofőrök világa 
ugyanis sokkal jobban megírt, s így emlé
kezetesebb, mint a könyvek kiadásának, 
a diplomáciai kampánynak olykor követ
hetetlenül részletező története.

Bár a szándék megvolt rá, a Joseph 
Anionban Rushdie mégsem tudta megír
ni önnön megszégyenülésének és a becsü
let visszaszerzéséért folytatott harcának 
hiteles történetét, csupán egy történe
tet arról, hogy mi lett egy kiváló íróból a 
fatva bujkálással és a mediatizált nyilvá
nosság előtti megmutatkozásokkal töltött 
évei alatt.

Joseph Anton nem lett Szalim Szinai, 
Omar Hajjam Sakíl, Gibreel Farishta, 
Szaladin Chamcha és más Rushdie- 
regényhősök társa, holott maga a könyv 
szétágazó történeteivel, olykor fókusz
ba kerülő, majd eltűnő figuráival helyen
ként a Rushdie-regényeket idézi. De hi
ányzik belőle az önmagával szembenézni 
tudó kegyetlenség, a világ ábrázolásából 
pedig a következetes éleslátás és az azt 
ellensúlyozni tudó humor.

VALLASEK JÚLIA
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STEFAN AUGUSTIN DOINAS 

LXIX. zsoltár
Itt vagyok én. Te pedig ott túl.

Milyen félelem-orkán zúdult 
közénk s tüntette el záporozó 
indulattal nem csupán a titkos, 
rokonvoltunkról árulkodó biztos 
s a mi számunkra oly nyilvánvaló 
dolgokat -  de minden hasonlóságot 
tükröző' vonást1?... Mindent letarolt, 
mi égi napok ajándéka volt.

Hol vagy Te, ki a hozzám közelállók 
közül a legközelebbi lehettél:
Te, aki szemhéjamra ráleheltél, 
s színekre bontva láttattad velem 
a növények rostjait, Istenem!

Én itt vagyok még. Te -  valahol távol.
Jaj, nekem! ami elválaszt egymástól: 
hová lettek a tárgyak -  a bizalmad 
jelei, hogy mindezt velem akartad? -  
Hiába ejtem ki a Neved itt, 
ha semmilyen válasz nem érkezik; 
csak e nyomorult világ, az üres tér.

Valamikor még szarvasként bömböltél, 
kin hitem ádáz, vad nyila hatolt át.
A nyílvesszőmet ma csillagok vonzzák.

Én még várok. Meddig bujkálsz az égben, 
a mennyei tűz vaksötétségében?...

LXX. zso ltá r
Szemem eltakarom -  hogy lássalak.
A nagy-nagy rontás, ne tagadd, Te vagy: 
ott kavarog a homlokom mögött, 
s láthatatlanul mennydörög?
Kitéplek a lelkembóí -  úgy imádlak.
Vagy mint egy kincset felajánllak 
a senki templomában, hol soha 
nem csendült fel még az alleluja.

Miért nem akarsz lenni, mondd?
Mint kísértet, ki ott bolyong 
a gyönyörű őszt felkavarva; 
minden létezést megtagadsz, ha 
ezernyi idegen álarcban 
kísértsz, te örök láthatatlan.
Te Fa, rázd le leveleid, hogy végre 
fény derülhessen a rejtélyre...

LXXI. zso ltá r
Szent-fabrikáló Isten! Ismerek 
valakit, fogcsikorgató balek, 
aki csontváztestét átkozta folyton, 
rég nem érezte magát benne otthon.
Beteg volt. S szomorú. Mint újszülött 
égett mégis a hús pajzsa mögött, 
s mint egy kicsírázatlan lángmag ott, 
mit rozsdás vászon takar, lobogott.

Ha ez a farkaséhségtől gyötört 
ember Általad egy más testet ölt, 
megőrizhette volna tán magában 
a fényt, hisz kincse mit ér a halálban? 
Most hát -  bocsásd meg neki! Úgy elillant 
s örök sötétbe bámul, mint egy csillag,

s a forgolódó csont vádlón, megbántva 
a föld alól is Nevedet kiáltja.

LXXVI. zso ltá r
Aki minden nap meghal, Istenem, 
nem fenyegeti rothadás, hanem 
hogy új hajtások susogását hallja 
törzsében, mint az út menti juharfa; 
az, aki minden időkben feltámad, 
és nem csak egyetlen évszakot választ, 
mint erdei fenyő, bár meghajolhat, 
csúcsán a tűlevelek is dalolnak:
Uram, szeretnék hozzá hasonlóan 
Tebenned lenni: élve is, és holtan...

LXXIX. zso ltá r
Uram, nyelvednek ezt a senki által nem hallott 
ős dialektusát beszélik a csodák.

Nézem a rózsaszirmok közül kibomló, boldog 
tündéri lebegés remek pillanatát.
És elnézem, de nem értem a mocsarat: 
ott egy anopheles szúnyog a víz alatt 
-  angyali jelenés lenne? -  úszva lebeg, 
mint a Szentlélek a zöldellő víz felett.
Késő órán az egyik nagybácsim rávillámlik 
a kölyökpalántára, aki vagyok, s én térdre 
rogyva hirtelen érzem, amint az időm máris 
felakasztatja magát a öröklétre.

Am a mindennapi szent történések újra 
összeilleszthetők mégis... ki tudja hogy?
A költő a letűnt értelem hordozója: 
mindig elevenen él benne a titok.

LXXXIX. zso ltá r
Rajtuk nyugszik a világ: szentek.
Uram, boríts az arcukra felhőket, 
hogy nem lássam, amint az eszét vesztett, 
felgerjedt tömeg megcsúfolja őket.

A világ támaszai ők és mind jók.
Nem akarom tudni a nevüket:
Uram, nem elég tudni, hogy bolondok, 
s minden világitól idegenek?...

Őrületük eszessége is égi, 
s nincs több kapnivalója, meglehet; 
a nász folytonos pillanatát éli 
a Fennvalóval, és Igen!-t rebeg.

LXXXXIX. zso ltá r
Lám, Benned élek, mint Jónás a cetben.
Mely veszett népség vetett tengerárba?
Kinek jár hála érte, hogy ez lettem: 
a pusztuló világnak krónikása?

Felhangosítani bárki szeszélyét, 
mi kétségessé teheti magát a 
kinyilatkoztatást? -  bezsongtam végképp.
Te szórsz hamut, Uram, a prófétákra!

Ha az örök megbocsátok-szokásod 
felmentené a bűnt, Irgalmasom, 
köpj szemembe minden utálkozást, hogy 
visszatérhessek Ninivébe szabadon...

LÁSZLÓFFY CSABA fordításai

7



HELIKON

ANGI ISTVÁN

Számon kérő életmű -  
értékeink védelmében1

Szabó Csaba emlékkötete, amelyet 
most itt bemutatunk2, nagyon megké
sett tiszteletadás a zeneszerző, zene
tudós, etnomuzikológus Szabó Csaba 
életművének.

A kötet többéves gyűjtő, elemző, 
rendszerező munka eredménye, egész 
csapat végezte. Köszönet érte min
denkinek, elsősorban Klaudia asz- 
szonynak, a zeneszerző özvegyének, 
aki hihetetlen kitartással és még na
gyobb szeretettel rendezte a kiadás 
dolgát. Méltán elmondhatjuk: nélküle 
és két zenész fia nélkül, ma, itt, ezt a 
kötetet nem köszönthetnők. Aki majd 
veszi a fáradtságot és betekint a ta
nulmányokba, érzékelni fogja Szabó 
Csaba rendkívül gazdag, sokoldalú 
tevékenységét, zenei kifejezéssel élve, 
célkitűzéseinek polifonikus, de min
dig egybehangzó megvalósítását egy 
egész életen át.

Az egyetemi évek elején született 
kompozíciói híven tükrözik indulásá
tól kész ars poétikáját. Szabó Csaba 
műveit már a kezdetektől fogva a ma
gyar népzene iránti elkötelezettsé
ge, anyanyelve féltő szeretete és kora 
legújabb kifejező eszközeinek alko
tó elsajátítása jellemzi. Az egykori 
múzsái művészetek jegyében mind
végig arra törekedett, hogy alkotá
saiban üzenetét közönsége-közössége 
felé a zene, a költészet és a tánc ki
fejező szintézise révén közvetítse. A 
nemzeti iskolák huszadik századi ele
vensége ott neszez minden partitú
rájában. A keresések hitelességét a 
rátalálások valósága váltja fel ben
nük. Az Ady-vers ihlette Tánc az ős 
Kajánnal zongoraműve e rátalálások 
első példái közé tartozik. Emlékszem 
izgalommal-feszültséggel teli beszél
getéseinkre Ady versének szimbólu
mairól. Igyekezetéről arra, hogy az 
ős Kaján és az ős Bizony konfrontáci
óból e jelképek jelentéstartalmát fel
fejtse, és döntsön az azonosulás szorí- 
tójában magáévá tételükről. A Tánc 
az ős Kajánnal diskurzusa szenve
délyességében, sűrített konfliktusa
iban híven tükrözi opcióját, ami ösz- 
szecseng a költőjével Király István 
tolmácsolásában: „Két énje közül a 
tehetetlen, hátráló énnel azonosítot
ta ugyan logikailag-grammatikailag 
magát a költő; a költemény rejtett ze
nei beszéde, a lélek indulatainak tit
kos hírhozója azonban mégis a másik 
én mellett tanúskodott. Ennek vallo
mása szerint nem a behódoló, hanem 
a mámoros, hívő, harcoló élet volt Ady 
számára mégis az eszmény”.3 Szabó
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Csaba harcoló élet-eszménye innen 
ered, pontosabban, mélyül el, és jel
zi, hogy a megidézett források, témák 
és szüzsék történetiségük lerövidíté
sében, keresztmetszetük átláthatósá
gában számára mindig is jelképekké 
válnak. Életművét jelképek megvi
lágítására áldozta. Olyan jelképeké
re, amelyek parancsoló megsejtéseket 
hordoztak befogadói számára zenéje 
kultúrája kór- és károkozóival szem
ben. Mert a művészet mondanivalója 
mindig rejtetté válik a kritikus idők
ben. És rejtettségben védi alkotóit, 
befogadóit az ellentől, az ellenségesen 
értők hatalmától. Cinkos összejátszá
suktól óv, bár óvása ellenére is a ve
szély hamar bajjá fokozódik és távo

zásra kényszerít. Szabó Csabának is 
távoznia kellett itthonról határon túli 
új otthonába. A korán jö tt új törékeny
sége szépségében tragikussá válik.

Hasonlóan, az alkotásra kész 
Szabó Csabát állítja elénk a Kimenék 
a hegyre csángó népdalra komponált 
női kari kórusműve. Az 1958-ra szig
nált partitúra kéziratos példányát 
már diákkorunkban ízlelgettük, éne

keltük tanárunk, Nagy István kar
ének óráin. A szerző tanította be mű
vét. Magyarázataiból, elvárásaiból 
egyaránt kiérezhető volt határtalan 
szeretete a csángó népdalok, s révü
kön eme népcsoport felé. Ám e szere
tet bajjal járt.

A Csángó dalok a tatár fogságból 
(1968) című kompozíciója, ennek a 
határtalan szeretetnek a szimbólu
maként, szenvedett is a hatalom fel
ismerő ellenérzésétől. Elekes Márta 
jegyzi meg: „nem tűnik logikus
nak ugyanis, hogy ha a dalok felké
résre -  a Marosvásárhelyi Ének- és 
Táncegyüttes megrendelésére -  ké
szültek 1968-ban, miért késett, csú
szott a bemutatás 1973 áprilisáig? A 
szerző özvegye, Szánthó Klaudia úgy 
emlékezik: »azt hiszem a szöveg ak
kor nem volt éppen időszerű«. Az ok 
a nyilvánvaló mögöttes tartalom mi
atti tiltás, hiszen a mű annak a hely
zetnek vált a szimbólumává, hogy egy 
kisebbségben élő nép az elnyomás 
uralma alatt sínylődik”4.

Kora kifejező módjai közül szimpá
tiával kezelte és idomította saját cél
jaira a tizenkétfokúság szériális esz
közeit. Talán a bennük rejlő szigor, a 
tiltások törvényei és következménye
ik, a kötetlenül lebegő egyenlőség és 
érzelmi következménye — a szoron
gás-élmény — voltak azok, amelyek ér
deklődését felkeltették. Érdeklődése 
tettlegessé erősödött, amikor műve
iben önmaguk ellen fordította őket. 
A tiltások ellen tiltakozott általuk, 
a lelki egyensúly védelmében leplez
te le a lebegtetett egyenlőség félel
mét. Rendkívüli invenció készsége, 
variációs és kombinatív formaterem
tő ereje szériális gondolkodásmódját 
népzenei intonációkon nyugvó diskur
zusai szolgálatába állította. Például a 
Dsida-dalokban.

A cimbalom  jelenléte Szabó Csaba 
ifjúkori színpadi zenéjében, amit 
a marosvásárhelyi Állami Székely 
Népi Együttes számára komponált, 
ludikus jelenlét, játékosságával fel
erősíti a színpadi cselekményt, több
nyire a népi humor hullámhosszán, 
az Aranyszőrű bárány táncjáték
ban (1958) vagy, lírai hangsúllyal, 
a Bokréta dalos, táncos párosítóban 
(1962). Ám A  betyár balladájában 
(1966) már drámai hangot kap a szín
pad cselekményessé tétele. A cimbal
mot katartikus funkciók betöltésére 
alkalmazza a Három csángó népdal 
szoprán-, tenorszólóra és népi zenekar
ra (1957) írott kompozíciójában, míg 
a már említett Csángó dalok a tatár 
fogságból (1968) című alkotásában a 
tragikum kifejtésére lesz elhivatott.

A furulya  kötetünk címadó művé
ben, Üvegszilánkok között zenekar
ra (1976) szerepel. „A műben fon
tos szerepe van a furulyának — írja
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a szerző. Játékmódja abban külön
bözik a megszokottól, hogy a ját
szott hangokat az előadónak dúdolni 
is kell. Ez a játékmód nem ismeret
len a nép között. Magam is hallottam  
Gyimesközéplokon, Korondon és más
hol idős embereket hasonlóan játsza
ni. A furulya a jelen kompozícióban 
sohasem vagy csak egy-egy pillanatra 
hangzik fel egy időben a hagyományo
san megszólaltatott hangszerekkel. 
Játékát meghatározatlan magasságú 
hangok keretezik, vagy kíséret nélkül 
szólal meg”5

A köcsög duda  sajátos „riff-röffjeit”a 
kuncogó kacagás onomatopojáit, a fel
fedezés örömével alkalmazza, pél
dául a Conversations (1983) parti
túrájában, amelynek három tétele 
— Fojtottan, Emlékszel?, Dühvei — való
ságos tárházat nyit az ütőhangszerek 
társalgásának. Kiemelt szerepet kap 
a köcsögduda éppen az első tételben, 
a zongorával folytatott párbeszéd
ében, amelyet a cintányér és a nagy
dob párhuzamosan kommentálnak.

A kolomp metonimikus jelentéseit a 
falu világából hozza magával. Az es
tére hazatérő csorda kolompozása ré
vén minden gazda kiválaszthatja sa
ját jószágát. Ezt teszik nagy örömmel 
már a csorda elé szaladó gyerekek. A 
kolomp hangja kelti a biztonság érzé
sét, azonosulva viselőjével. A rész az 
egészért jegyében annak létét, jelen
létét igazolja, feloldja a féltés szoron
gó érzését a megtalálás felszabadító 
örömébe. Szabó Csaba fia révén ta
lál rá újra a kolomp biztató hangjára. 
Péter fia emlékszik vissza arra, hogy 
1978-ban egyik magyarországi roko
nától, aki Meránóban nyaralt, aján
dékba kapott három meránói (sváj
ci) kolompot. „E három kolompnak a 
hangja akkor annyira megtetszett 
Édesapámnak, hogy titokban elhatá
rozta, hogy valamilyen kompozíciójá
ban használni fogja”. Bele is került a 
fiának dedikált kompozíciójába, Szvit 
szólógordonkára kolompokkal (1978).

Üvegszilánkok között (1976) a rejtett 
tragikum szimbóluma. A konfliktus 
felszámolódásának előrejelző sejteté- 
se, az üllő' és kalapács közötti vergő
dés kilátástalanságán túl, eme ver
gődés szorítójának valamilyen módon 
való átlépése felé.

Alkotásaiban legtöbbször az ér
tékkategóriák közös jelenlétében, a 
szép-rút ellentétező párosától a fensé
ges-alantason át el egészen a konflik
tus-kategóriák, a tragikum és a komi
kum merőben ellentétes jelentéseiig, 
alkotja meg és továbbítja közössége 
felé eszmékben, érzelmekben gazdag 
üzeneteit

Az Im ák hegedűre és orgonára, az 
Öt zsoltár vegyeskarra és orgonára 
mellett a Zene nemzetközi napján, 
2000 október elsején tartott szerzői

estjén, amelynek házigazdája lehet
tem6 a bemutatott művek ilyen érték 
interferenciákra épültek. Öt darab or
gonára (1998) emlék-képeket köt cso
korba, fájdalmas emlékképeket, ame
lyek terhét talán az imába foglaló 
keret-tételek transzcendens élménye 
vagy az emlékezés távolsága, avagy 
még inkább a fájdalom zenébe önté
se, kibeszélése enyhít és old fel. Az így

Altató

született zene a befogadó számára is 
mementó élmény az élet nehéz percei- 
nek-óráinak elviselésére. „Az Öt darab 
orgonára gregorián témával kezdő
dik a De profundis-szal, folytatódik az 
egyik XVII. századi erdélyi kéziratból 
vett idézet feldolgozásával, a harma
dik tétel személyesebb hangú, édes
apám emlékének szántam, repetitív 
nyelven íródott, címe az, hogy Malom, 
a következő tétel is fájdalom-élménye
ket dolgoz fel, az a címe, hogy Kígyók, 
az utolsó tétel Agnus Dei, visszatérek 
a gregoriánhoz”- nyilatkozta a szerző 
a koncert egyik próbáján.

Utolsó művével egy nappal halá
la előtt jelentkezett a zene védőszent
jénél: május 22-én fejezte be Szent 
Cecília miséjét.

Hatvanhét évéből több mint négy 
évtizedes munkásságát hagyta reánk 
2003 májusának 23-án. E munkás
ság gazdagsága arra jogosít, hogy til
takozzunk a Sors előtt az örökre tá
vozás kérhetetlenségével szemben.

Hiszen Szabó Csaba alakja alkotá
saiban, kitartó küzdelmében, keserű 
csalódásaiban, sikereiben, cseppek- 
ben mért elégedettségében és forron
gó elégedetlenségében percről percre, 
óráról órára, napról napra elénk tű
nik, és minket, barátait, munkatár
sait, ismerőseit párbeszédre késztet 
mindarról, ami pillanatra sem hagy
ta megnyugodni, s amit tőlünk is szá
mon kérne továbbra is. Mindenekelőtt 
a hiteles művészi értékek védelmét, a 
tudományos kutatás kompetenciáját, 
s nem utolsó sorban annak birtokba
vételét, ami már régen sajátunk kelle
ne legyen, vagy ha az volt, akkor an
nak is kell maradnia.

Számonkérő ars poétikája vetítő- 
dött ki egész életműve minden alko
tásában, kezdve a tanuló évek remé
nyekkel teli optimizmusától el egészen 
az utolsó opusokig.

Nemrégiben Klaudia asszonnyal 
a Pesti Zeneakadémia csarnokában 
rendezgettük az Üvegszilánkok kö
zött kötet dokumentumait, amikor 
így sóhajtott fel: „Életműve születé
sének minden pillanatát igyekeztem 
vele együtt megélni. Ám csak most, e 
művek összességében kezdem sejteni, 
hogy tulajdonképpen kinek is voltam 
a felesége.”

Allegorikus rejtekként Kányádi 
Sándor A  fenyő' úgy látta  című versé
ből idézve igyekszünk sejtetni Szabó 
Csaba máig fel nem mért alkotói 
nagyságát:

„A döndülést már nem is hallotta.

Fekszik a maga rontotta csapáson, s a 
holtak nyugalmával tűri, hogy ágait 
lecsapdossák, hogy valódi nagyságát 
lemérhessék a hüledező fejszések, akik 
maguk sem gondolták ekkorának.”

Kolozsvár, 2013. december 8-án 

Jegyzetek

1Üvegszilánkok között. Szabó Csaba em
lékkönyv. Kiadja a Szabó Csaba Nemzetközi 
T ársaság  és a Cellissimo Zeneművészeti Bt. 
Budapest, 2013. [A további jegyzetekben m int 
Emlékkönyv szerepel]

2Az it t  közölt írás az Emlékkönyv Kolozsvári 
bem utatóján (2013. dec. 13. Kolozsvár) el
hangzott szöveg rövidített formája.

3K irály István: Ady Endre. Budapest: 
Magvető' Könyvkiadó, 1872.1. kötet, 554; lásd 
Emlékkönyv. 75.

4Emlékkönyv: 76.
5Szabó Csaba, Zene és szolgálat, K riterion 

Könyvkiadó 1980 124 old. lásd  Emlékkönyv: 
78.

6Angi István, Megnyitó Szabó Csaba deb
receni szerzői estjén a Zeneművészeti Főiskola 
Dísztermében 2000 október 1-én, a Zene 
Nemzetközi Napján. Kézirat, részben közölve, 
Angi István, Szabó Csaba emléke címen, in. 
Zene -  zene -  tánc. Művészeti folyóirat, 2006/ 
2, 28. old. lásd Emlékkönyv. 520.
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VARGA BORBÁLA 
Dalok a hintaszékből
Az öreg hajós hintaszékben ül a tenger partján. Dúdol valamit, 
a hullámok elmossák a hangot. Ebből újabb hullámokat, újabb 
dalokat hallani. Az eredetit csak ketten tudják: 
a hajóskapitány és a tenger. Vagy nincs, vagy már elmosódott.
*

Hát ide jutottál, tenger!
Ide jutottam.
Gyere, most ölelheted lábam, 
mintha fiatal lány volnék.
Hiszen értelek
Még érintenem sem kell,
hogy tudjam, mire készülsz.
Visszhangzol bennem,
a csontok ma is hullámzónak,
ezért ringatózom
egy hintaszékben
Nem tudok tőled megválni tenger.
Ideültem, hogy nézzelek.
Küldesz óriás szelet.
Küldök lehelletet.
Sós, kívül -  belül 
a bőröm, a vérem.
*

Fiú, gyere velem a hintaszékbe 
azt mondod, tengeri 
Gyere, ülj le mellém.
Nézzük együtt amint 
a nagy habok 
háborognak 
mi közben pihenünk.
Valaha nagy kötelekkel 
kínlódtam nyílt széllel 
és még halat fogni is kellett.
Ó, most jó, most jól van minden. 
Látod, akármi is történik 
a hintaszék ugyanolyan

Ringok benne egy kicsit
mert szeretem felidézni
hogy elmondhassam neked
aki útra
készülsz holnap
milyen idő lesz
De én maradok
a szék nyikorog
gyere igyál egy áldomást
mert minden hullámot újraélek
*

Megöregedtem a hullámokon 
hajómat szétverte a víz 
magam nem tudom éveim számát 
Egy hintaszékben a homokon 
ülök dalolni volna kedvem 
amit tanultam elfelejtettem 
Le fel le fel csak ezt az egyet 
ismétlem amint a hintaszék 
ringat ahogy eddig a tenger 
Csontjaim érzik erejét 
tajtéka lábamig sem ér 
mindegy nekem ha vihart látok 
Ha turista vizet emleget 
belenézek fényképébe 
csak nevetek
Majd minden társam föld alatt 
otthon szilvára száradt asszony 
lábaimnál a halak
*

Hosszú utakról minden egét hullámát szelét ismerem 
öreg kormányos parton állva is kint vagyok a tengeren 
vihar és szélcsend között a kerék nyikorgott százféle hajóban 
most ugyanúgy a hintaszék ismétli minden jól van jól van
*

Hullámokból nem tudhatod 
megjósolni a holnapot 
felszínükön a jeltelenben 
próba-szerencse tévelyegtem 
míg hajózva, egyre tovább 
belém nem mosta ritmusát 
és most már időt tudni mi van 
nem tengert kérdezek -  magam
*

Amit a tenger őriz a mélyben váza a holtnak 
halrajok és hajózó lelkek vándorok itten 
útjait nem őrzi a hullám tegnap a holnap 
azt mi élve keresztüljut ne keresd nyoma nincsen
*

Itt abbahagyták az üldögélést mert kijött a házból a kapitány 
felesége és behívta őket ebédelni. A kapitányt meg a turistát.

1Q-M i& tM  i& t-M teM&S A  K ilomctriK
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SZABÓ IMOLA JULIANNA
Tojásfélék
a negyedik
Nyúl a dobozban. Anya kikerüli, elsé

tál, inkább székre áll, félrebeszél. Még 
liheg. Puha a szőre, mint Nagyanya 
prémje a fogason. Anya leporolja a szö
szöket, köveket a zsebből, hajat a váll
ról. Nagyanya leül, hazudik valamit a 
Novákról, akivel már három éve együtt 
él. Anyámnyival fiatalabb nála, de kor
talan, mint egy freskó. Felgyűrt nyakú 
ingjén duci gombok, fércpontosra vasalt 
ívek. Hordja a színeket. Eperbarnát 
és penészzöldet. Nem áll jól neki. 
Mégis mosatja, vasaltatja, hajtogattat- 
ja Nagyanyával. Sima lesz az anyag, a 
sárgásba zuhanó arcéi. Borotválja, még 
a lábát és a hónalját is. Pár másodperc
nyi előnyért csupasz lesz, akár egy csi
ga a pince lépcsőjén. Mindent a verse
nyért. Nagyanyám szégyelli. Kikészíti 
a hosszú öltönyvéget, hátha elfedi a 
puszta bőr lyukacsos fényét, a halo- 
vány slingolást. De az kilóg. Kivillan a 
keresztbe te tt lábakon, mint géz alól a 
vér. Üti a Nagyanyám. Sakktábla a la
pocka, kockák, hegek, foltok. Anya nem 
kérdez, nem tudna nyerni. Nagyanya 
megmagyarázza és túlmagyarázza, a 
lényeg a mentség. A Novákot meg kell 
menteni. Nagyanyám tyúk lesz az ól
ban, tollak nőnek az idegein, sprőd és 
sértődékeny pihék, amiket nem en
ged kikopasztani. Anyámnak legkevés
bé. Idegen tojás Anyám teste. Csipkedi, 
görgeti, hátha elgurul. Messze. De 
Anyám csak áll. A rezsó forró tüze á t
melengeti a gerincét. Az érintésért sze
ret főzni, a szagért, ami beletuszakolja 
magát az pórusaiba és ki sem bújik on
nan. Nagyanyám rágyújt. Szürke kari
ka a Hold, körbeúszik az égen, majd rá- 
hamuzik Anyám hajára. Őszül. Csak 
Nagyanyám festi. Szőke, szalmaszőke, 
szénszemekkel. Úgy dohányzik, mint 
akinek az ujja ég. Jajjong és visít köz
ben. Fáj a kátrány, a mondatok, nem 
látni rajtuk át. Függöny.

Anyám mos inkább. Szappannal dör
zsöli a koszt, de az tapad, mint a sértő 
mondatok. Pállott a ruha. Nagyanyám 
nyafog, hogy ő nem is akar pörköltet 
enni, főleg nem a nyálból. Nem is ér
ti, hogy Anyám hogyan képes leüt
ni egy ilyen kicsi állatot, ki nevelte 
ki a könyörületet belőle. Anyám hall
gat. Makogna valamit az időről, de in
kább lenyeli. Főzelék szagú a blúza, a 
mellei belelógnak a kádba, ringanak, 
mint a gyerekek a hintában. Miattam 
sorvad. Nagyanyám a Novák miatt. 
A Novák meg a kerékpárversenybe 
hal bele. Kiköpi a tüdejét az aszfalt
ra. Nagyanyám felitatja a könnyeivel, 
mert langyos eső a bánata. Mindig új

raéled tőle a Novák. Visszaugrik a 
mellkasa, felpattan a kétkerékre, és 
megy is a Budapest véginek. A csücské
be pont, ahol m ár homokos az út, ahol 
m ár nem élnek emberek. Csak a Helén. 
Nagyanyám arca rackázott felhő. Hiába 
facsarja szanaszét a hideg, hiába ázik 
szutyakosra a Deák tér, a Novák csak 
megy, a vádliján a szél.

Anyám kelletlenhallgatj a Nagyanyám 
szutyogó szavait. Megrázkódik, mint 
a nyúl a dobozban. Nagyanyám körbe
fogja Anyámat a kezével, a mellkasá
nak dől, m intha vigasztalná, mintha 
szeretgetné. Anyám kéretlen tám aszt
ja, mint erdő a Napot délután felé. 
Hiába, Nagyanyám összezuhan, a sza
vak mögé esik. Hirtelen lesz öreg, zsí
ros és ráncos. Ehetetlenül rágóSPs, ke
mény. Inas, amilyen a Novák. Erős, 
amilyen Anyám. Félénk, mint a nyúl- 
szív. Nagyanyámat ledönti a vágy, a sok 
képzelgés, hogy most is merre lehet a 
Novákja. Felpattan, dühös és pöffeteg 
tekintettel ront ki a konyhába. Megáll, 
bosszút zihál és kirántja a pici testet. 
Mély levegőt vesz, akkorát amekkorát a 
nyúl. Kilégzés.

Üres a doboz, mint a tüdő. Mint a 
szív. Túl szép az a Helén.

tojáshéj
Lila a láb még most is. Fáj a comb, 

mint egy szuvas fog. Ki kéne húzni, fel
kötni a háztetőkre, hogy vigyék a ga
lambok. Csípjék, kotorkálják. Csak ül
ni mégis. Nézni a lábfejet, ahogy sután 
nekidől a másiknak, az meg kényte
len megtartani. Csak a száj marad, az 
halad, az fut. Abban van még vágta. 
Éjszaka bejárja a földeket, a hatalm as 
fenyvest az erdő mögött. A fák alatt su
han az éjszaka kénes és m att bélésébe. 
Belehasít. Az olló vágja így a mintát. 
Reggelre minden félrecsúszik. A talaj, 
fal, a repedés. Mint a csonton. Összedől 
a test az ajtók előtt, mint a ló, amit be
zártak  még aznap éjjel. Nem szuszo
gott, nem nyerített, hallgatott.

Hajszálrepedés. Ilcsi néni arca citrin. 
A lámpa fénye puhára világítja a bőrt. 
Talán alig ötven. A konyha hokedlijén 
ül, kezei kalácsszerűen a teste előtt. 
Nem eszik, beszélni szeret csak. A 
szomszédról, a szilvalekvár kemény és 
kanalazhatatlan tetejéről, a bátorság 
szagáról, és a gyerekről, aki megreked
hetett félúton, és mégsem ide jött.

Ilcsi néni négy éve nem ment a kö
zértbe. Nem látta  kívülről a magasföld
szint ablakát. Nem köszönt félrehajtott 
fejjel a szomszédnak, aki léggömb-vé
konyra fújta a tüdejét, és csak a bal 
fülével hal. Ilcsi néni m ár nem ro

han a barátnőkhöz, akik azóta is min
den kedden tyúkgyűlést tartanak. 
Tojásuk és férjük sincs, mégsem szo
morúak. Ilcsi néni hirtelen ébred, még
is várnia kell míg felkelhet. Néha órá
kat. Az ágy mély és nedves, mint a föld. 
Nem nő benne virág, csak türelem. Míg 
Korpics bácsi kicipeli vécére, a fürdőbe, 
míg ráadja a ruhát és a nylon zoknit. 
Athurcolja a konyháig és leülteti. Ilcsi 
néni vár. Ül és vár. Minden nap valaki 
mást. Néha a mészarcú Lilit, aki csupa 
haj. Haj a szeme, az orra, a foga és még 
a háta is. Vagy az Évát, a cukrász nő
vérét, aki sohasem bír hét percnél töb
bet egyetlen helyen. Zsuga a lába, ru 
gós és szőrös. Szalad vele, ki a világba, 
a Szaturnuszra, a fehérre kent tejút- 
ra, néha még a szökőkútba is. Azt hiszi, 
hogy filmszínésznő egy francia kollázs 
lapjairól amit még az anyja nyisszan
tott fecnikre. Szerinte ő így született, 
az Anyja ragasztotta össze a legszebb

darabokból. Ezért keleties a szeme, és 
vörös a haja. Senki sem meri megmon
dani neki, hogy ez lehetetlen. Éva sze
rin t olyan nincs. Ezért is já r Ilcsi né
nihez. Abban reménykedik, hogy majd 
egyszer becsönget, az meg feláll, és a 
nyakába ugrik. Mint egy orosz mesé
ben, amit még az óvodában látott. Ott 
a nyúl képes volt akkorát ugrani, hogy 
lába nőtt.

A konyha a régi, mindenen barna 
zsírköpet. Erő kell a sikáláshoz, a nyo
mok néha túl ragadósak és mélyek. 
Csak Korpics bácsi tud hathatósan el
tüntetni. Szemüveget, ételt és italt is. 
A pálinkát. Szalagos gőzkötél nő a füg
göny köré, ha lélegzik. Évek óta csak 
az üveg eltúlzó fénye, csak az tiszta. 
Amióta nincs munkája, amióta elvet
ték a tétova ábrándjait csak ez maradt. 
Ez a közös és odvas egyszobás. Gondoz, 
és így nem nélkülöz. Ilcsi néni ül, nézi, 
ahogy megmozdul a zakó, ahogy kop- 
pan a simára pucolt 43-as. Szép volt 
valaha. Mint az a szürke. Olyan a sö
rénye, olyan foltos a lába, olyan feketé
re feszített a pupillája. Már nem vad. 
Inkább öreg.

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról

A titok koptatta ki az ajkait. Mint 
egy zárat, amit addig feszegetnek, míg 
beragad. Bentre tapasztott levegőben a 
csiriz, nem gyújt rá  többé, csak a moz
dulat marad. Rágja a bőrt, a köröm 
húsos udvarát. Megnyugtatja, elcsitít- 
ja  benne a vágyat. így őrzi a köteléket, 
mint fogatlan kutya a lábszárcsontot. 
A szükség állapot, ki kell bírni vala
hogy. A mennyben majd más lesz. Ott 
meg lehet mondani, ott nem lesz más
nap, ott nem kell pénz, ott nem kell 
láb. O tt m ár nem lesz szükségük egy
másra. Csak addig.

Addig túl lassan áztatja át a pá
linka Korpics bácsi sejtjeit. Éber ma
rad az emlék a m adárvállú nőről és a 
szalmapuha estékről a lovarda mögött. 
De éber egy másik emlék is. Ahogy a ló 
megvadul a civakodástól, menekülne 
az erős test, de a lovasa súlya nyomja. 
Pilleként löki le a hűtlen árnyat, ami 
fékezhetetlen a földnek zuhan. Ahogy 
a ló kiront a kapun, magával húzva 
a testet, dombokon és ösvényeken át, 
amíg ki nem fullad. Elnyeli a szél a do- 
hogást, kantáron szorítja a lelket.

Hallgatni, ahogy a falak közé szo
rul a két egymásra nehezedett tekin
tet. Nézni, egymást, ami a másikból 
maradt. A szem, mint a fegyvercső. Lő. 
Nőt. Férfit. Lovat.

piszkos kék
Jucimama szótlanul ül a teraszon. 

Az ég, akár egy kalap, izzad alatta. 
Ráfolynak a párás cseppek a szája ívé
re, m egtorpannak a bajuszkáján. Pár 
szálnyi öregség. Nagyapát nem za
varja, évek óta ugyanazt a nőt csókol
ja. Azt, akit negyvenkét éve meglátott 
az Ibolya utcai közért előtt. Nem vál
tozik Jucim ama arca, Nagyapa szá
m ára mozdulatlan és örök. A pohárhoz 
ragadnak Jucimama ujjai, barázdák 
a vörösre bélelt üvegfalon, kesernyés 
szag csimpaszkodik a szőrökön.

Nagyapa bentről nézi, ahogy a Nap 
kíméletlenül borogatja Jucimama hom
lokát. A kutya is az árnyékhoz szegő
dik, liheg kicsit, majd arrébb kotródik. 
Csak Jucim ama nem. K itartóan nézi 
a koszos eget, egy pillanatra sem for
dítja el a fejét. Ügyetlenkedve igazítja 
a lepedőt a kanapészerű combjai alá. 
A lábai rugalm atlan boldogságban te 
rebélyesednek el a kerti szék apró ré
sei között. Jucimama lassan szenes
re ég, pácoltra izzad. Krémet kotorna 
elő a vászonszatyorból, de nem ta lá l
ja, inkább megkéri Nagyapát, hogy 
gurítson ki neki egyet. A bontatlan 
flakont végiggurul a kövön és a szék
nek csattan, akárcsak a püspöklila 
strandbugyi Jucimama ujjához. Vár 
valamit. Nagyapa értetlen és tanács
ta lan  áll az erkélyajtóban Az arca oly

kor-olykor ráng egyet, mint az öreg au
tó a fékezés előtt.

Azért sem megy ki. Inkább bentről 
szemléli, ahogy leég, megpirul, megsül 
Jucimama teste. Az a csodásra gyúrt 
macskacsont, az a feszes szivárványka
pu. Kikiabál néha a szobából, de azt is 
csak morogva, mert ötlete sincs, hogy 
ilyenkor mit kell mondani. Jucimama 
nyaktól balra felédől, és válaszul nyög 
valam it a szorosra zárt szája mögül. 
Meccseinek. Jucimama az eget nem 
adja, Nagyapát az ég nem érdekli.

Lassan a szobába szivárog a meleg. 
A fém asztal szívja magába a hőt, majd 
kerek ívével visszaveri. Ezüstkörök 
az ajtófélfán. A szmogos ég mozdu
latlan, Jucimama kitartóan őrködik. 
Nagyapa feladja, inkább beleolvad a 
fotelba. Felgyűri az ingjét, a nadrág
ja  vékonyka szárát a térdéig hajtogat
ja. így nem jó mégsem, innen nem lá t
ja  Jucimamát, ahogy éppen a krémmel 
vesződik. Nagyapa a székhez nyom
ja a fenekét, duzzadt bokákkal hajtja 
a beragadt görgőket, egészen ütközé
sig evezi a székvitorlást, ami koppan- 
va tapad a teraszüveghez. Semmi. 
Jucimama még mindig feldrótozva az 
égboltra. Várni kell. Nagyapa utál vár
ni. Minden jöjjön hirtelen, vagy m ár 
sose. Éhes. Utálja ha korog a gyomra, a 
nokedli pedig Jucimama nélkül nem fő 
meg. Mindig ez a makacsság, ez rontja 
el a hétvégéket, a pástétomot és a dél
u tán t is. A televízió tehet róla. Kellett 
a cinóber-vörös hajú nőnek kipöckölt 
szemekkel és ám ulattal beszélni az ég
ről. Pontosabban a piszkos ég kitisztu
lásáról, ami ezermilliomod évente csak 
egyszer jöhet el. Kívánni kell valamit, 
és az majd teljesül. Ez biztosabb, mint 
a hullócsillagosdi. Nagyapa szerint az 
augusztusban zuhanó sárga izék isten 
köpetei. Mit lehet egy a csulától kíván

ni? Jucimama szerint ez más. Már es
te elképzelte ahogy egyetlen pillanat
ra becsukódik az ég és olyan kék lesz 
minden, mint a svájci városok felett 
az éjszaka. Harapható és mázolhatat- 
lan. Nem szabad lekésni, csak egyetlen 
percig tá rtig  majd.

Nagyapa unja. Fél bekapcsolni a té 
vét, nehogy újabb híreket mondjanak. 
Unja a Napot, hogy szüntelen süt, in
kább esne az a nyamvadt ónos eső. 
Elképzelni sem tudja, hogy mit ké
ne még kívánni. Mindenük megvan. 
Vagy megvolt, de elveszett. Rosszabb 
napokon elvették. Telhetetlennek gon
dolja Jucimamát, aki éppen szétaszal
ja magát az erkélyen egy nyümnyüri 
kívánságért. Hány ilyen volt már. 
Születésnapi gyertya, papírcsík a cuk
rászdában vagy a kéményseprő szur
kos gombja. Végül mégsem lett semmi. 
Nem teljesült semmi.

Furcsa csend ül rájuk, mint amikor 
Apát várták, vagy amikor megvehet- 
ték az első hűtőszekrényt a konyhába 
(bár nem fért be, így évekig az előszo
bába kellett kijárni a tejért). Az első vi
ta  után, és az első csók előtt. Ugyanaz 
a csend. Feszült és könnyed, remény- 
szagú. Órák telnek el. Nagyapa lábik
rája görcsöt kap, nyaka megcsuklik a 
fülledt bóbiskolásban. Észre sem ve
szi ahogy a Nap fejest ugrik a szom
széd házának és lassan eltűnik a ke
rítés mögött. Jucimama felhorkan, 
lecuppantja a testét a székről. Hátul 
mészfehér, elől röfivörös. Pampog, 
csapkod, a hónalja a latt az izzadtság 
áttetsző szőlőfürtként csüng. Vastagra 
festett szemei hullám zanak a dühtől. 
Hunyorogva ront be a konyhába, főzni 
és pakolni kezd, tejföllel keni a szaty- 
rosra puhult melleit.

Nagyapa elégedetten kászálódik ki 
a nagyszoba székéből. Még megvető
en odaveti a tek in tetét a terasznak, 
mielőtt elsétálna a konyháig. A kutya 
vonyít. A Nap, m intha egy szájba zu
hanna, töpörödni kezd, apró pontjai 
kibélelik az eget, bezárul, m int egy 
gyöngyfényű doboz. Vékony tojáshéj 
a Hold-karéj. Krémes sötét, kellemes 
vakság, fuvall a hideg a fákon, a táj 
lélegzik. Vászonszerű test a menny
bolt, örvénylik, majd szétlebben. A 
Hold kecsesen bújik elő, m int a cirku
szi játékban a segéd. H atalm as és ide
gen. Semmi piszok, semmi folt. Csak 
a tisz tára  csiszolt ég langyos lük teté
se. Egy pillanatnyi lepelhullás a dísz
let fölött. Nagyapa szólni sem bír, 
nemhogy kívánni. Leengedett karja i
ból k ifut a vér. Áll némán, döbbent-os- 
tobán. Most mi lesz. Egy újabb titok, 
am it nem szabad majd Jucim am ának 
elmondani. Egy újabb ám ulat, egy 
újabb meglepetés. Hogy fogja ezentúl 
majd azt mondani, hogy piszkos kék. 
Mikor m ár nem az. Neki m ár nem az 
többé.
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Don Quijote 
búcsúdala
Nevessetek, ha sírba szállók.
Nevettetek, míg éltem is.
Ez volt egyedül igazság, 
ez egyedül, nem volt hamis.

Búsképű lovagnak mondtatok, 
s most én nevetek, barátaim: 
vége már, hogy átkozott-balgán 
kergetem ábrándjaim.

Bár talán odaát mégis úgy van: 
kecses, hóbortos, bús, pogány 
ideák ékesítik majdan 
a felejtő ember homlokát.

Víziók helyett nézhetem majd 
az egek sok, fényes angyalát.
S  közöttük, mert idelent sehol, 
tán fellelem Dulcineát.

É va
Nekem ütődik szíved, ha dobban, 
bennem dühben véred, ha lobban.
Bőröd burkol be: sosem fázom.
Minden álmod az én álmom.
Fájdalmaid bennem lépegetnek: 
részese vagyok az életednek.

Isten gonosz, ha életre késztet, 
hogy egész legyek, ne csak egy részlet, 
s majd keresselek, hogy kiegészíts, 
hogy jó, puha fekhelyet készíts, 
és visszasírjam dübbenő szíved, 
megalázva legyek jó híved, 
vágyódva legyek mindig egyedül, 
míg belül magam fájdalma hévül...

F á r a d t  a s s z o n y  
éneke
A gombot szeretném elveszíteni 
amivel irányít a világ engem.
Amivel tud hűtni, hevítni 
s szól, mikor kell sírnom és nevetnem.
Ne más mérjen engem mostohán, 
ne foglaljon senki képletekbe: 
olyan gyalázatos, hogy ostobán 
tántorgok reményből félelembe.

Ébredek reggel. Félálomban 
leltározom a tegnapot, 
s tervezek mára méltányosan 
hozzám mért, rám szabott napot.
Indul a tévé, a város moccan, 
párom mellettem édesen henyél.
-  Itt vagyok! -  a világ hozzám koccan, 
s megkeseredik számban a kenyér.

Ha ölelnek, más ölére vágyunk, 
ha számonkérnek, nem pironkodunk. 
Pénzünkért csupa minőséget várunk, 
s életünkből éveket lopunk, 
mikor elhitetjük magunkkal, hogy álnok

minden, mi ellenünk tehetne.
Ami van, volt, lesz: mind nem érdekel. 
Azt szeretjük csak, ami lehetne.

Ami van, széthull darabokra, 
részlet vagy te is, önmagadé.
Valami vagy, hát nem lehetsz a minden... 
Istenem...C’est la verité!
Ne istenülj, nem azt várják tőled, 
maradj csak szépen megalkuvó! 
Alkalmazkodj, ez a dolgod főleg...
Csak a Semmi mindentudó.

Üldözöm magam: ölöm álmaim. 
Meresztem szemem: ez itt a való. 
Dicsőülni vágyom, mint a szentek, 
így leszek lassan álomba-haló.
A valóság nem szült nyugalomra, 
de lám, ő az anya, s te a gyermek.
Várd nyugalommal, mikor dől romba, 
mert nem 0: az álom ad kegyelmet.

Semmid-szíved így terebélyesül: 
gyűrűk veszik körbe cseppnyi mézed. 
Virágzói, zöldülsz, sarjadzol, odaköt 
a földhöz a sarj, hogyha nézed.
Hogy is bánhatnám, hogy feketén 
tátongnak bennem a készülő vermek!
A valóságnak eme kis peremén 
kicsit naponta nő a fű, a gyermek. 
Aztán elmegy. Mert el kell mennie.

Mert ami eljött, elmegy minden. 
Maradok én: így kell lennie.
Vagyok, míg vagyok, a tálon innen.
Nem hiszem, hogy úgy illanok majd el 
dicsőn, szelíden, mindentudón.
Nem hiszem, hogy az álmainkba: 
az életbe halunk bele megalkuvón...

S z e r e l m e s  s á r k á n y
Újra én vagyok a sárkány: 
hét fejem a küszöbre hajtom, 
s szerelmem -  forró lángot fújva -  
elsóhajtom.
Máshol lennem 
bárcsak sose kellene többé!
Ha szólsz, gyengéden visszamorgok, 
illatodtól parázs izzik bennem.

Őrizlek, máshová ne menjél.
Megvédlek, más nehogy elraboljon. 
Vigyázok, távolok hangja 
hangosan ne szóljon.

V á lá s

Ha nem lenne ennyire ironikus, 
azt is mondhatnám: boldog vagyok. 
Letisztult minden, nincs zavar, 
s újra magamban lakok.
Holnap költözöm, s érintésed 
sosem hozott még ennyi gyönyört. 
Elhagylak, s -  Úristen! -  eddig sosem 
vontál körém ilyen biztonságos kört.

Bár ne volna tudat, 
emberré tevő ezer vak adat!
Este angyallá szelídülünk 
egymás érintése alatt.

Remény fogytán
Mint hangyák a morzsán, 
úgy osztoztunk 
közös remények maradékán. 
Széthordtuk aztán, 
s nem maradt, mit 
felcipelni az égi létrán.

Remények nélkül őrültek sem 
mennek a mennybe ünnepelni: 
hát lent maradtunk, s nekiláttunk 
boldogságunk visszaperelni.

Ha e l t é v e d te m . . .
Ha eltévedtem néha-néha, elém nőttek

az utak,
s ha szomjaztam, fakadtak lelkemben

új kutak.
A messzi célt, az egyetlen biztost, 
eltéveszteni nem lehet.
Addig meg, mint mindenki más is: 
dadogok és követelek.

B a r á t o t  k e r e s
Talpam csiklandozza reggel 
egy kupaliszt, pöttöm legényke, 
erre ébredek -  nem hiszem, hogy 
tudja, ki vagyok, szegényke.

Jó, hogy épp ide zuhantam a 
hatalmas repülés után: 
tegnap azt hittem, ott halok meg 
a tengerbe fúlva bután.

Hét lélek-év múlt a pillanattól, 
hogy utolszor kitártam szárnyaim 
otthonom felett. S otthagytam ezzel 
örökre magányom, s árnyaim.

Szeretnem kell nekem is valakit, 
jogom van bánatra, reményre -  
s éppen most csiklandozza talpam 
egy kupaliszt, pöttöm legényke.

Várok, míg hátamra mászik, 
felfedezi, hogy lábam a párkány, 
mielőtt megmutatom neki, hogy 
nem vagyok más, mint a rettegett sárkány.
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KISS ERNŐ CSONGOR

Lét(hé)re redukálva
Amint A pokol története című könyv 

szerzője, Georges Minois, bevezető
jében megjegyzi, és amint az erede
ti cím (Histoires des enfers) meg is jelö
li, e könyv kapcsán egyértelműen poklok 
fennállásáról és históriájáról kell, lehet 
beszélnünk. Minois munkájának egyik 
legszembetűnőbb vonása, ahogyan a túl
világképzet alakulásának történetében 
a szerző által tételezett erőviszonyokról 
árulkodik. Gondosan elénk tárja, hogy 
a keresztény poklon kívül hány(féle) al
világképzet él(t) civilizációinkban, egy
más struktúrái kialakításában és fel
töltésében mennyire volt része a köztük 
létrejött vallási-kulturális áramlásnak. 
És annak ellenére, hogy kiderül: sok szót 
érdemel a perzsa túlvilág, mely rokon a 
miénkkel, vagy a zsidók seolja, nem ke
vésbé a legkegyetlenebb, az indiai pokol, 
mégsem véletlen, hogy éppen a totális 
keresztény pokol feltérképezése igényel 
több száz oldalas nyugtalanító, de meg
alapozó művet. Végső soron egy olyan ab
szolút képzetről van szó, állítja Minois, 
amely „a valaha feltalált legrettenete
sebb emberölő gépezet”, ahol „a legválto
zatosabb kínok érzékeltetésére tett pa- 
tetikus — olykor groteszk — erőfeszítések 
mögött felsejlik a tiszta szenvedés tota
litárius világának létrehozására irányu
ló akarat”. Megvalósításának mindeddig 
csak az emberi test anyagi természete 
szabott korlátot.

Minois kronologikus szintézisében az 
ókori poklok szinkretista korszakától a 
bibliai képzetek lappangásán keresztül 
jutunk el a keresztény pokol kidolgozá
sáig, teológiai, népi és filozófiai elképze
lésének konfliktusáig, a pokol általános 
érvényűvé válásáig, banalizálódásáig, 
majd visszavonulásáig és teológiai el
évüléséig. A cím magyar fordítását ak
kor is elhibázottnak tarthatjuk, ha az a 
keresztény túlvilágnak a poklok történe
tében elfoglalt monopol helyzetére pró
bál utalni. Ezzel ugyanis továbbra is je
löletlenül hagynánk azt a tényt, hogy 
éppen a keresztény kultúrkörben ma
radt fent mindmáig a földi pokol mind
egyre felerősödő képzete, ami látszólag 
a túlvilág visszaszorulásával párhuzam
ban, a 19-20. század filozófiai, művészi 
gondolatrendszerében domborodott ki a 
leglátványosabban, míg végül kiderült, 
az egzisztenciális szorongás érzetében 
mindvégig itt volt velünk -  ahogy ma is 
jelen van.

A felügyelet és a büntetés kérdését 
mélyrehatóan felvető könyv szerint a po
kol nem más, mint egy a (hol kozmikus
nak, hol hűbérinek, hol isteninek hitt) 
rend, a köz- és magánerkölcs fenntartá
sa érdekében az emberi képzeletben lét
rehozott gigantikus büntetőtelep, melyet 
a társadalom nem a lakott tereinek pe
rifériájára, hanem a föld képzeletbeli kö
zéppontjába száműzött. A poklot minden 
kultúra esetében a társadalom ethosza, 
és ebből konzisztensen fakadó választá
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sa hívja életre, vagyis hogy hisz-e abban: 
a világon lévő rosszat a földi életben sem 
emberi, sem isteni erő, azaz immanens 
igazságszolgáltatás nem képes megszün
tetni. így mindennek egy halál utáni 
életben kell majd megtörténnie -  túlvilá- 
gi létnek is lennie kell tehát. E kérdések 
generikus, jelen idejű megfogalmazása a 
legkevésbé sem időszerűtlen, mivel filo
zófiai és teológiai potenciáljuk mindmá
ig földi és földalatti poklok kiépülésének 
az alapját képezi.

A társadalmi hasznosság idővel egyre 
nyíltabban hangoztatott érve egy újabb, 
létezése szükségszerűségét hirdető tan
tétel lett, melyről a francia Enciklopédia 
pokol-szócikkéből ez világlik ki: a pokol 
a stabilitás és a közerkölcs garanciája, 
következésképp léteznie kell — ha nem lé
tezne, ki kellene találni.

A szinte az egész vallási gyakorlatot, 
bizonyos értelemben az egész hitet válla- 
in bíró túlvilági apparátus kiépítése mö
gött Minois egy kompenzatív mozzanatot 
azonosít be a zsidó-keresztény hagyo
mány folytonosságában, de még hang
súlyosabban a keresztény teológiában. A 
hangadó tanok és a sorjában születő sko
lasztikus invenciók az aktuális kor tra 
umáinak, társadalmi mozgalmainak és 
intézményes érdekeinek kipárolgása
it gyűjtik egybe, hogy ennek alapján fi
nomítsák vagy radikalizálják a talpunk 
alatt húzódó büntetőintézet működését. 
Ez az ellensúlyozó mozzanat nem csak 
a pokol létrejöttében, de további fenn
tartásában is elsődleges mozgató erő 
volt. A pokol története sok olyan — jobbá
ra traumatikus -  társadalmi-politikai 
mozzanatot emel ki az ószövetségi kor 
kezdeteitől, melyek visszahatásaként a 
túlvilág arculata jelentősen átalakult, 
legtöbbször új irányt vett, miközben még 
szadistábbá és kirekesztőbbé vált.

A kanonikus és apokrif bibliai iroda
lom, illetve az egykorú politikai esemé
nyek végigpásztázása segít igazán meg
érteni, miért pont ilyenné fejlődött a 
zsidó-keresztény pokol, és az említettek 
mellett mi az a belső katalizátor, amely 
ilyen hosszú ideig képes volt életben ta r
tani. Az egyiptomi rabság még nem ha
tott a zsidók seoljára (i. e. 17-13. század), 
csak sokkal később, a babilóniai fogság 
alatt (i. e. 6. század) Ezékiel és Jeremiás 
könyveiben jelenik meg először az egyéni 
felelősség után kirótt büntetés, illetve a 
feltámadás gondolata. Jób és Jóéi könyve
iben a végítélet és Mithra istent megho
nosító messiás alakja már kifejezetten a 
fogság idején megismert zoroasztrizmus 
hatására bővíti a zsidók túlvilágképze
tét. Miután az i. e. 4. században Júdea 
és Palesztina hellén fennhatóság alá ke
rült, a görög eszmeiség főleg a bölcses- 
séginek nevezett bibliai irodalomban 
érvényesült, a túlvilág felé újból élénk fi
gyelem fordult. A Prédikátor könyvére (i. 
e. 3. század közepe) szkeptikus és epiku- 
reus irányzatok hatottak, a vallási és fi
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lozófiai szinkretizmusáról híres korabe
li világvárosban, Alexandriában i. e. 50 
körül keletkezett Bölcsesség könyve pe
dig annak a Platónnak a műveit követ
te, akit a görögök közül szinte egyedüli
ként foglalkoztatott a túlvilág létezése és 
megragadható struktúrája. A büntető po
kol tekintetében a zsidó és a keresztény 
hagyomány között valódi kontinuitást 
az ótestamentumi Dániel könyve jelent. 
Egyben szubverzív elmozdulást is. Az i. 
e. 160 körül íródott könyv teológiai radi
kalizmusát Minois szerint a vallásgya
korlatot betiltó, a zsidóságot erőszakosan 
hellenizálni próbáló e világi hatalommal 
szemben érzett tehetetlenség motiválta. 
Az ezek nyomán indult makkabeus láza
dás, a véres háború és eltiprás után fenn
tarthatatlan lett az evilági igazságszol
gáltatás gondolata.

Az időszámításunk nullpontja körü
li periódus megértésének azért is szentel 
Minois olyan beható szövegvizsgálatot, 
hogy az előbbi tételt, bár nem bevallot
tan, jobban kidomboríthassa. A pokol ins
tallálására nagy hatást gyakorló Dániel 
könyvének 7—12. részeire a században ki
alakult apokaliptikus szövegek szimboli
kus nyelve és számmisztikája nyomja rá 
a bélyegét, s az i. sz. 2. századi elévülésé
ig irodalmi klisévé sematizálódott műfaj
nak az evangéliumok megszövegezésében 
is mély nyoma érezhető. Dániel radika
lizmusát az is mutatja, hogy senki sem 
igyekszik átvenni invencióit. A Krisztus 
tevékenykedésekor a zsidó kultúra há
rom, hierarchikusan szerveződő vallási
intellektuális irányzata egymásnak el
lentmondó a túlvilág (léte) kérdésében. 
Az amúgy szinte egyedüliként (filológi
ai értelemben is) hitelesnek tekinthető 
Szent Pál levelei, de más apostolok leve
lei és az Apostolok cselekedetei sem emlí
tik a poklot. A jóval vérszomjasabb János 
apostol könyveiben a túlvilág torz ké
pei is csupán az apokaliptikus iroda
lom sztereotípiái sorába tudhatok be. Az 
Újszövetségben pokol helyett jobbára az 
Ószövetség semleges seoljára vagy a gye
hennára történik utalás. Minois a zsidó 
és keresztény alvilág folytonosságának 
kérdésében teszi tehát világossá, hogy a 
pokol, a végítélet és a bűnhődés kérdése 
legfeljebb puszta részlet Krisztus tanítá
saiban, s ennek fényében nemcsak az za
varba ejtő, hogy az egyház később meny
nyire központi helyet juttatott ennek a 
hittételnek, de az is, hogy gyakorlatilag 
elvi alapok nélkül, a Szentírás bizony
talanságait kihasználva és betoldozva 
hozta létre „a legkérlelhetetlenebb, leg- 
totalitáriusabb és legkétségbeejtőbb gé
pezet, melyet az emberi szellem a gono
szok megtörésére feltalált”. Ennek okai 
szinte kivétel nélkül fellelhetők egy-egy 
rendszerint kompenzatív és retroaktív 
mozzanatban. A gondolat általánosabb 
elterjedésének bázisát nagyrészt a né-



HELIKON
pi fantázia ihlette pokol jelenti, amely az 
evangéliumi hézagokat pótló 1-3. száza
di apokrifek képi anyagát használta fel. 
A pokoli struktúra és immanencia fejlő
désében, mint eddig is, külső tényezők 
hoztak számottevő változást: a gnoszti- 
kusok, manicheusok pesszimizmusa és a 
talmudi irodalom — Dániel óta — újból ra- 
dikalizálódó diskurzusa szadisztikus ké
pekben transzponálódott a korai keresz
tény pokolba.

A gonoszok túlvilági szenvedésének 
gondolata az egyházatyák munkálko
dása révén a 3. század végére lett álta
lános. Sikertörténetének magyarázata, 
hogy egyház és hívők között öntudatla
nul cinkosság alakult ki. De az intézmé
nyesülő vallás alkotta egyértelműségi 
rendszer már senki számára nem bizto
sít olyan reflexív pozíciót, hogy belássa, 
mihez vezet ez a cinkosság: a növekvő 
erkölcsi szigorral egyre több frusztrá
ció is felgyülemlik a hívekben. Nem cső-

G e o rg e s  M in o is  
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da, hogy az egyház semmilyen hajlandó
ságot nem mutatott, hogy domesztikálni 
próbálja Órigenész pokolról szóló allego
rikus olvasatát, vagy az apokatasztázis, 
azaz minden dolgok végső, egyetemes 
helyreállításának és az általános fel
támadásnak érzékelhetően Platón ta
naiban megmerítkező tételét, sem sok 
más egyházatyáéval közös erőfeszítését, 
hogy a hitetlen ókori filozófusokat, hősö
ket és tudósokat kimentse a pokol bugy
raiból. Bár Minois nem tartja fontosnak 
megjegyezni, mindez látványos ellentét
ben van az egyház apologétákról szóló 
konszenzusos kijelentéseivel, miszerint 
ők a korai évszázadokban a keresztény
séget a zsidósággal, a pogányokkal és a 
gnoszticizmussal szemben védelmezték. 
Egy biztos: az egyházatyák többnyire en
gedékeny, allegorikus, univerzalista fel
fogása és a szadisztikus, valószerű és

személy válogató népi pokol már a kez
det kezdetén összeegyeztethetetlen volt. 
Aranyszájú Szent János és Szent Ágoston 
munkálkodása folytán az 5. századra a 
hivatalos dogmákban is körvonalazód
nak az örök és kérlelhetetlen pokol tájai, 
melyben az emberiség több mint kéthar
mada sínylődik.

A 12. századtól kezdődően minél több 
fehér folt tűnik el a pokol térképéről, 
annál erőteljesebben kezd kibontakoz
ni a bűn teológiája is. Az erkölcsi vétkek 
kauzisztikája és hierarchiája elsősorban 
a polgári büntetőjog és a társadalmi-gaz
dasági változásokkal párhuzamosan mó
dosul. A nem teológiai, de társadalom- és 
mentalitástörténeti nézőpont azt is ért
hetővé teszi, hogy a középkor óta -  kor
társ szemmel amúgy nehezen magyaráz
hatóan — miért a kevélység, a fösvénység 
és a bujaság lesz évszázadokon keresztül 
a három címvédő bűn az egyház számá
ra. Nem volt viszont ez kérdés egy olyan 
társadalomban, mely attól a papságtól 
kapta erkölcsi normáit, melynek hármas 
fogadalmában e bűnök ellenpontja: az 
engedelmesség, a szegénység és a szűzi
esség erénytriásza szerepelt.

Az egyre intenzívebb szkepticizmus
nak az eretnekségek lesznek az első 
hangadói. A pokol megkérdőjelezésével 
jól bemért, stratégiai pontján renget
ték meg az egész teológiai konstrukciót. 
Az itáliai katharok és a franciaországi 
valdensek taktikai okokból azért tagad
ják a pokol vagy a purgatórium létezé
sét, hogy ezzel megfosszák az egyházat 
a félelempasztoráció eszközétől, de főleg 
attól, hogy a holtak sorsát imádságok
kal és búcsúcédulákkal befolyásolhassa. 
A katharok ehelyett a létezés, a test ket
recében sínylődő test gnosztikus gondo
latát élesztették fel, s így e mozgalom is 
életben tartotta a földi pokol létezésének 
— túlvilágival szemben — egyre valósze- 
rűbb gondolatát

A teológiai pokol szinte matemati
kai szerkezetének egyik veszélye az 
volt, hogy a pokol banalizálódásával lé
tezésének bizonyossága is egyre töréke
nyebbé vált. A fokozatosa lecsupaszított, 
skolasztika racionalizálta konstruk
ció pengeélen táncolt: egy elemének két
ségbevonásával az egész építmény ösz- 
szedőlhetett, ahogy, Minois szerint, a 
17. századi katolikus reformok folytán 
még szikárabbá vált építményt a közöm
bösség és a következő két évszázad ten- 
denciózusabb ateizmusa szinte teljesen 
romba is döntötte. Mindez arra is követ
keztetni enged, tulajdonképpen milyen 
nagymértékben áll(t) a pokol és a túlvi
lági élet kérdése a hit megtartó alapjai
nál, illetve bizonyos társadalmi-politikai 
visszahatások erejétől milyen könnyen 
meg is rendülhet(ett) a vallás, ha nem 
a hit autentikus elveire, de kompenzá
ló lelkületre és félelemökonómiájú, in
tézményesült társadalmi erőviszonyok
ra építették.

G eorges Minois: A pokol történe
te. A tlantisz Kiadó, Budapest, 2012. 
Fordította Sújtó László.

O L Á H  A N D R Á S  

h o n t a la n
nézed a kopár parkettát a szobában 
csak a bútorok helyének nyoma világlik 
mintha bent is ősz volna 
a függönytelen ablakon homályos foltok 
a korcos üveg üres tekintettel bámul vissza 
ujjaidal végigsimítod a lépcső korlátján 
torkodat köszörülöd pedig a lepedék 
szívedet nyomja-újabb bizonyíték a csődre -  
könyörtelen egyszerűséggel billen a kilincs 
a kulcs magától fordul a zárban 
az előszobafogason bólogató sálat 
akkor látod utoljára s már tudod

mennyire
utálatos dolog a búcsúnak többször

nekifutni

b izon yta lan  id ő
csak lapozgatom a megbámult időt 
rezesbanda harsog valahol távol 
nem nyafogok -  nincs bennem semmi gőg: 
másik színpadról figyelem halálom
díszszázad menetel: vesztésre állok 
két vágy közt sok a mulasztott alkalom
-  voltam hiába: vert a sors vagy áldott -  
magamat immár kívülről hallgatom
akár egy makacs kapucsengőt s félek... 
mint züllött vágyra gyorsan ható mérget 
magamba iszlak: van pulzusom -  élek -

kocsmapultig üldöz a szajha végzet 
monoton léptek koppannak a járdán 
s mint beteg szív ritmusa: elhalnak árván

s z e m le s ü tv e

a csonka-torony átforrósodott 
kövei között kifehérül a lélek 
amikor túlnan az öregtemplomból 
felhangzik a Kossuth-nóta

jól ismert taktusa
amit a pesti rádióban rnég szünetjelként is 
károsnak ítélt valami behódolásra 

kész idegen ösztön 
de az idő ki nem lakoltatja innen 
sem alattomos szándék 
itt egy téren megfér Zilahy

Sinka láncú és Arany 
micsoda kontraszt szemben a holt lelkek 
magyarigeni templomával 
alul mindennap nehezet álmodik a csönd 
s ahol tizenéves idegpraxzetönk a salétrom ette 
falak között idézi Bőd Péter szellemét 
kifosztott múlt és elcsalt falunevek 
-a  relativitás győzelme ez hegy jól megértse 
akinek még magyar a szívverése: 
az el sem vetett mag üres portát terem 
s hátán holt nemzedék tapos -  
tud-e még örülni a szavaknak 
aki csak magára számíthat 
amikor leszakadt gipszstukkók közül 
nevetnek rá vissza az itt hagyott századok
— Isten talán figyeli azt aki magába lát 
de a változás öröm nélkül való 
mert offenzívába kezdett az idő

folyondárja
és benövi lassan az elherdált esélyt 
(Nagyszalonta -  2011 nyara)
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SZŐCS ISTVÁN

A zenélő kút 
kongása II.
(Folytatás előző lapszámunkból)

Végre kijött aztán a nyomdából a Kritikus 
Holdtölte, az elsó' valódi regényzsengém (cí
mét a szerkesztő' Dáné Tibor adta, mint a 
Rovarcsapdának is, a fejezetek alcímei kö
zül válogatva). A korszak: a „poszturbánus 
ezoteristák” szerint a vertikális özönvíz gát
szakítása; a rendszer szerint: a szocialista 
építés kiteljesítése, a népiesek balszárnya 
szerint: a kollektív lelkűiét első diadalai fa
lun! A jobbszárny szerint — ez különösen a 
románoknál volt erős -  „ha megszünteted a 
parasztságot, megszünteted a nemzetet”...

„A falu felemelkedésével” tömegesen 
özönlenek „az új női káderek” falura. A 
nyolcosztályos iskolák, orvosi rendelők, 
állatorvosi szolgálat satöbbi miatt tanár
nők, technikusnők tucatjával öntik el a 
kis falukat, többnyire városi származá
súak; fűtetlen lakások, gyenge életmi
nőség, nincs mosógép, a tanárnő hetente 
kétszer is mos, teregeti fehérneműjét az 
udvaron, a szomszédasszonyok kérdez
getik a házinénit, vajon milyen beteg
ségben szenved a tanárnő, hogy annyit 
kell mosnia? Ugyanakkor a helyi veze
tés férfiúi, elnökök, titkárok, még a szö- 
vetkezetes és a milicista is, fenik a fo
gukat a fiatal nőkre.

...Egyetemista lány hazamegy a falujá
ba vakációzni. A falu határában összefut 
egy helybeli fiúval, az általánosban osz
tálytársak voltak. A fiú berántja a bokrok 
közé, ő rúgkapál, nagy nehezen kitépi ma
gát; a fiú elkeseredik: ha már úgyis egyete
mista vagy, miért pont velem nem akarsz?

Három tél derekán is a három legelma
radottabb erdélyi magyar faluban töltöt
tem heteket. A riportjaim persze nem je
lentek meg: „Nem tudom, kérem, mért 
kellene az irodalomnak olyan banális os
tobaságokkal foglalkozni, hogy miért nem 
csinálnak műanyag zuhanyozófülkéket 
falura a nőknek, ahelyett, hogy a szocia
lizmus eredményeiről...”

A visszautasított riportok epizódjai 
alapján írtam meg a regényt. Nekivadult 
ellenállás fogadta minden szinten, pedig 
csak a derűs, hangulatos elemeket válo
gattam be: látszatra goromba, furfangos, 
valójában okos, emberséges kollektível
nök; a kultúrmunkára kivezényelt újság
író tulajdonképpen zeneszerző, aki hang
verseny-ismertetésekkel tartja felszínen 
magát; a regény hősnője földöntúlian szép, 
kedves, tapintatos; apja német (szász), po
litikailag „korlátozások alá vetett elem”, 
azért nem is mehetett Johanna egyetem
re. Az újságíró különben házasember, ter
mészetesen szerelembe keveredik vele, te
herbe ejti stb.

A szerkesztői és véleményezői kifogások 
közt egyetlen esztétikai jellegű sem volt, 
csak politikai és ideológiai. Az egyik refe
rens, költő, író, szerkesztő, azelőtt bará
tom, véleményezése egyik oldalán azt írja: 
a regény főalakjai olyan zárt, kirekesz
tő, csak önmagát szemlélő magyar vilá
got alkotnak, hogy ezzel ignorálják a ro
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mánságot saját hazájában; a következő 
oldalon viszont így folytatja: azáltal, hogy 
a regényben minden fontosabb vezető és 
közéleti személyiség román, azt sugall
ja, hogy a magyarokat elnyomják; és így 
tovább... Egy komoly, idősebb író viszont: 
„Azáltal, hogy a szerző szerint a legmaga
sabb emberi értéket a női szépség alkot
ja, hamis eszményeket ültet az olvasóba.” 
... A Kiadó román főszerkesztőnője, miu
tán szememre hányta, így jár, aki tapin
tatlan kritikákat ír, a következőkre uta
sított: csökkentsem a magyar irodalomból 
származó idézeteket, szaporítsam a román 
kultúrára való utalásokat, fogjam vissza 
Johanna szépségének túl erős csillogtatá
sát, és végül: ne legyen gyerek!

A legutolsó követelést nem teljesítet
tem, noha azt állítottam, hogy el van in
tézve; mégis, kritikusaim -  akadt vagy 
kettő — a véleményezők modorában keres
tek fogásokat rajtam, az egyik „szász is
tennők” okán évődött, a másik hosszasan 
foglalkozott egy vereshagyma meghá- 
mozásával, holott a regényben fehér fejes 
hagyma szerepel! ... Ennyi!

Most már következhetett a zenélő kút...

Szó'cs István festménye: Dr. Végh Jeremiás

Jött — és nem sikerült! Bodor Péternek 
csak kaleidoszkóp-szerű környezetét, tet
teit, szinte már-már az ízeltlábúakra 
emlékeztető megakaszthatatlan „mun
kálkodását” írhattam meg, de emberi sze
mélyiségét nem. Emberi kapcsolatait még 
kevésbé. Az egy-két szerelmi jelenet nem
csak kiagyaltnak hat, de erőtlen is. Pedig 
ezernyi munkaóra, sok száz oldal kuriózu
mokkal telt levéltári böngészet volt ben
ne, de kellemetlen hangulat-törés is, mint 
amikor a zongora fedele durva csattanás- 
sal visszacsapódik a billentyűsor fölé... 
Mennyi igyekezet volt benne — a háttérből 
Kelemen Lajos történész kaján ugratásai
val színezve, és Dani János levéltáros lel
kes atyáskodásától újra és újra meglen
dítve, annyi színes „koradalékkal és helyi 
kuriózummal” megtömve, hosszú bánya- 
üreg-kongató tévésorozatokra futna be
lőle; és mégis, az egész valahogy össze

huppant: a hős eltűnt a tettei mögül, arca 
szétfoszlott a múlandóság cifra falvédői 
között. Nem amiatt, hogy elszakadtam a 
valóságtól, hanem éppen azért, mert na
gyon hűen másoltam (kivéve persze a sze
relmi jeleneteket!).

Nem véletlen, hogy a mende-mondák át
írták, újraszerkesztették Bodor története
it! Még Kőváry László, a nagy nyámnyila 
történész is azt írja: „egyetlen tapintással 
papírt, egy másikkal abból bankót terem
tett” — a „nyomd meg a gombot” tipikus 
esete! A (vásárhelyi néphagyomány kun
cogva részletezi, hogy a küszöb alá rejtet
te a bankóprést, és valahányszor valaki... 
s hogy még a detektívek is amikor jöttek, 
nyomtatták a hamis pénzt!... Nem tudtam 
felejteni a küszöb-motívum fantáziarugó
zatát, de Kőváry László azóta is annak a 
magyar tudóstípusnak a jelképe szemem
ben, aki nem hajlandó tízperces autóútra 
sem, hogy megszemlélje Mátyás király ál
lítólagos aláírását egy templomocska fa
lán (há’ minek írta volna oda), vagy nem 
vállalkozik a gyaloglásra a másik épület
szárnyig a könyvtárban, hogy megnéz
ze egy kódex eredetijét (há’ biztosan már 
úgyis el van mosódva!)...

Az is különös, hogy Bodor Péterről sem
mi leírás nem maradt, a személyes különc
ségeiről sem.

Némi, nagyon szűkszavú személyle
írást róla egyedül Benkő Károly történész 
adott: „ismertem... csöndes szavú, piros 
arcú ember volt”...

Tisztában lévén ugyan a kudarccal, 
egy-két fejezetet, éppen a „fiktíveket”, pl. 
Rédey Claudiával, megmutogattam né
hány ismerősnek. Szabó Gyula, aki ta
pasztalt, „vájtagyú” szerkesztő volt, s 
annak idején, a Holdtölte olvasásakor fel
mordult, mert felismerte a degradáló cél
zatú kapirgálások nyomait az írásban 
(hiába akarod lehúzni Johannát, mert ő 
nem olyan, és elpirult), most csak annyit 
mondott: nagyon rossz; Nagy Pál az Igaz 
Szótól: Kérlek, az ilyen témákat nagyon ki 
kellene érlelni, nem elég az ötlet...

Amikor kértem a Kiadótól a szerződés 
felbontását, eszembe jutott, hogy egyik 
román kolleganőm (akiből később iga
zi író lett), elolvasta a szerződés-javas
lathoz mellékelt tartalmi vázlatot, fel
sóhajtott: Milyen szép! És milyen kár, 
hogy majd csak egy jól megideologizált 
dokumentáris tanulmány lesz belőle egy 
unalmas folyóiratban! Azért is! — gondol
tam... Összetömörítettem az egész kuta
tási anyagot, amennyire lehetett és bead
tam a Korunkhoz. És jött Balogh Edgár: 
„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
múltunknak egy ilyen nagy forradalmá
rából csak az individualista egyéni becs
vágyakat emeljük ki, és hol vannak, ké
rem, a kor nagy forradalmi vajúdásai, és a 
küzdelem a nemzetek megbékéléséért?”

Álltam a régi, árvíz előtti Maros-hídon, 
Bodor-hídnak nevezték, holott az erede
ti Bodor-híd pillér-cölöpei az opálzöld fo
lyó surranó felszíne alól pár ujjnyi mélyen 
ágaskodtak az örök világosság felé, messze 
északon a Kelemen-havasok vonulatát fe
héren vázolták fel a kék égre a hó marad
ványai, azt idézve, Amiről fenn a hegyek
ben beszélnek. Gyáva voltam, hogy mégsem 
lettem zeneszerző, a Marseilles felharsogó 
taktusai elnyomják a Gotterhaltét (lásd 
Oroszország 1814-ben), de fordítva...



HELIKON
A Gotterhaltét inspiráló eredeti dal

lamnak a szövege persze ez: „Rába part
ján fűzfaliget, arra nézek, ki jár ott, ott 
búsul a Konyé lánya, talán értem búsul 
ott.” (Én azonban mindig úgy dúdolom: 
„Talán értem fürdik ott!”)

***
Annak idején, nekünk, akik a háború 

után romániai magyar szerkesztőségek- 
ben dolgoztunk, az volt a stratégiai alap
elvünk: Működtetni a magyar nyelvet! A 
kor áramának felszíne fölött tartani; bár
mi áron, de olvastatni magyarul is; ma
gyar bestsellerekre volna szükség, iri
gyeltük a románokat, mert például Titus 
Popovici, Francisc Munteanu kellemesen 
gördülékeny, mégis vonalas krimipótló 
regényeket írtak, s mások is. A mi íróink 
azonban csak szeminarizáltak; még így 
is Gaál Gábor üvöltözött, „költőink nem 
látják a kakukktól a kulákot”, később is 
talán csak Méhes György adott valamit 
az olvasmányosságra. Szocialista krimi
ket kellene írnunk, mondogattuk többen, 
vagy valami hasonlót. Páran neki is fog
tunk...

A regény főalakja dr. Végh Rudolf levél
táros. Eredetileg egy pedofil rémtörténet 
fel-felolvasgatásával (krimi a krimiben) 
riogatta a többi regényszereplőt. Hirtelen 
ötlettel a Zenélő kút összevont változa
tát nyomtam a kezébe. És -  megjelent a 
Rovarcsapdai A siker óriási volt! Csak 
Marosvásárhelyen többen szólítottak 
meg és rázogatták a kezem. Kolozsváron 
majdnem ugyanannyian.

Még csak annyit, hogy szegény Bodor 
Pétert halála után is üldözte a rossz sor
sa: minden műve elpusztult, talán a 
kibédi orgona kivételével. Az oltszenti 
kastélyban lévő freskóit nem láthattam, 
annak idején azt felelték érdeklődésem
re, nem fogják a tapétát a kedvemért le
vakarni róla. Azóta hátha felfedezte és 
feldolgozta egy regionális műtörténész! 
Én mindenesetre Bodor Péter stílusában 
megfestettem egyes alakjaimat. A végén 
megdöbbenve ismertem fel, hogy Végh 
arca olyan, mint Donatello Siralmas 
Jeremiása, csak megnyiratkozva és meg
borotválva. Claudia pedig egy plagizált 
szumír istennő. Sokan (ketten élők, egy 
halott) biztatnak, írjam meg az alakokat 
úgy, mintha a szerencse kedvezett volna 
nekik! Abban a felfogásban, hogy Mozart 
nem is halt meg akkor, hanem megszök
tette Marie Antoinettet a vérpad elől (egy 
hős szerzetesnő vállalta a szerepcserét!), 
ők kimentek Amerikába, és dédunokájuk 
írta meg azt, hogy Elfújta a szél...

Ám — minek? Maga az élet is továbbír
ta titokban a történeteimet. Finiből tisz
tes feleség és anya lett Vásárhely határá
ban... Eszter történetét megírta az élet. 
L. E. riporternő harminc évvel később 
egy Kolozsvár környéki kisvárosban buk
kant rá hasonló esetre: a bosszúból elcse
rélt csecsemők közül már tizenhat évesen 
az egyik egy lumpensorban élő cigánycsa
ládhoz került, míg a másik egy jó színvo
nalú értelmiségi családhoz -  és jöttek a 
leleplezések és igénybejelentések — ne is 
gondoljuk végig!

És hogy mit éreztem pontosan akkor, 
a Maros hídján. Említettem már: azt, 
Amiről fenn a hegyekben beszélnek. Lásd 
Liszt Ferenc... Victor Hugo.

Hallgassunk néha valódi zenét is.

C S Á V O S S Y  G Y Ö R G Y  

Ü z e n e t  m á s  t é r b ő l
Bálint Tibor emlékére

Járom a Sánta angyalok utcáját, 
cserépre lépek, zúzom halott száját, 
kamaszként sompolygok, szűk szemem is lát, 
zagyváit igazságnak nézem vak ablakát. 
Körülöttem tág csend, ébredő nyomor, 
féldeci kábulat, s rá korgó gyomor.

Igyekszem felnőni, tanulni ha lehet, 
ez volna az élet, elherdált szeretet?
Mit írjak, és kinek hazudjak napszámra, 
vagy inkább mssz zabiát kössek hangos számra? 
Tisztelt Főszerkesztő, tisztelt elvtársuram,

soraim közt egér valósága surran, 
mese-mese-mákos, amit írnak egyre, 
jöjjön velem egyszer a proli negyedbe, 
mártsa maró tények közé a pennáját, 
s mondja ki háromszor a mea culpáját.

Mit tudok még tenni, húzom a harangot, 
végre már általam adjon zengő hangot, 
húzom a reménynek ma hústalan napját, 
a felismerésnek félig megírt lapját, 
szóljon Miatyánkunk új, lihegő hangja, 
szóljon életemnek kis lélekharangja, 
mert az én lelkem lóg a harangkötélen, 
az csendül, az kondul, szólít minden délben, 
s míg a ti szívetek ázott, tüskés bozót, 
én csak harangozok, egyre harangozok...

2013.04.20.

C S O N T O S  M Á R T A  

S zín tévesztés
Talán az égből oldódtak 
a folyókba kék árnyalatok, 
s egy éteri szerkezet pumpálta 
szemedbe a ködfalak mögött 
rejzőző titkos termekből az 
azúr-arcú golgotavirágok érintését.

Meleg hullámokon elnyúlva 
már úgy érzem, a béke törhetetlen 
üvegkoporsója magába zár, mikor a 
Végtelen Nyugalom követeként 
belép a sötét, s ott áll a Nagy Vadász 
túlméretezett fekete kabátjában, 
s tudAtja velem a mennybéli vizsgálat 
eredményét; megmérettem 
és könnyűnek találtattam.

A kanász

K o m p r o m is s z u m - k é s z s é g
Ma korábban fekszem, pedig 
várólistára lökött az álom.
Az égbolt is összezárult felettem, 
megkezdődött a mennyei adásszünet.
Ma hiába húztam magamra dupla plédet, 
s próbáltam a melegnek megőrizni 

a rejtekhelyét.
Hiába ágyaztam meg szememben a fénynek, 
s hiába ellenőriztem a napi elvégzetten

feladatok

algoritmusában, hogy további inzézkedésig 
felbontottam-e a zárójeleket.
Ma huszonnnégyórás félhomályban

maradtak
bennem a sorok, nem tudtak elringatni

szökevény
dalok, megfejthetetlenek maradtak 

a halhatatlanság
betűire megszerkesztett akrosztichonok.
Pedig ma nincs zavar a szinuszcsomóban, az 
ereken már lefutott az árhullám, most kell 
kompromisszumot kötni az éjszakával, most 
kell a földszagot elkeverni égi mezők

illatával.
Most kell elindulni oda, ahonnan reggel 
még reméled a visszatérést.

N e v e r e n d in g  S to r y
Már nincs meg a torony, hova 
egykor lámpásomat akasztottam, 
s úgy voltam a kétségek sötétjébe 
bugyolálva, mint Héra, kit kigondolt 
magának egy görög mesefaragás 
meggondolatlan szerzője az éjszaka 
bársony-asztalának dőlve, fejében egy 
addig megíratlan végtelen történettel, 
melynek akkor még alteregóm volt a 
főszereplője.

A történetnek akkor lett vége először, 
mikor a jeltelen sötét üzenete tengerbe 
fúlt egy viharos éjszakán, s a csend legkisebb 
zugába menekült a fény. Nem jött már a 
bizonyosság, később sem jöttek új, délceg 
Leandroszok, csak a virtuális tetemek száma 
gyarapodott a feltámaszthatatlan mítosz 
bejárat nélküli kazamatáiban.

A tenger íze mégis megmaradt ajkamon, 
s még mindig megbabonázva állok a parton; 
több ezer éves álmom horizontján, ahol még 
azóta is tart a helyszínelés az istenek között 
térdeplő őrök közreműködésével.

Ez egy neverending story, melynek 
fragmentumaiban 

apró részecskékre bomlik a 
magam alá gyűrt

várakozás egy újabb utolsó kísérlet jogán, 
s kezemben tollal a történet utolsó lapjára 
karcolom a Titkos Ajtó kijáratát, 

mely nem
vezet sehová, de mögötte megtalállak

Téged.
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM

„Sziránó”
Sziránónak — egy bizonyos régi, rossz 

emlékű gyerekkori eset u tán  — m ár jó 
ideje nem voltak problémái a jelmezver
senyekkel. Leginkább azért, m ert egy 
idő u tán  m ár nem kellett résztvennie 
bennük, a fakultatívan választható be- 
öltözős programok közül Sziránó rend
re azzal a választással élt, hogy köszöni 
a meghívást, de nem ér rá, beteg, távo
li ismerőse látogatja meg, ő látogat meg 
távoli ismerőst, vagy ezek így mind, 
együttvéve. Ha mégis nagyon mond
ták, hogy de ne csinálja m ár és na, jöj
jön m ár el, egyszerűen kibökte, hogy ez 
egy baromság és nincs kedve, hagyják 
békén. És előbb vagy utóbb persze bé
kén is lett hagyva. Talán egy picit job
ban is, m int ak arta  volna.

És aztán jócskán súlyos évekkel 
bármiféle farsang vagy jelmezver
seny után Sziránó egyik éjjel azt ál
modta, hogy osztálytalálkozóra hiva
talos — bár nem volt teljesen eldöntve 
mindez az álom keretei közt, de talán  
inkább gimnáziumira, mint egyetemi 
évfolyamtalálkozóra.

Persze az álom m ár itt csalt egy csöp
pet, mivel Sziránó az ilyen programok
ra  is rendre úgy reagált, hogy igazán 
szívesen jönne ő, de sok oldal elolvasni 
vagy megírnivalója van másnapra, csa
ládi programon vesz részt, megfertőzte 
a bubópestis, akárm i, de sajnos, a fené
be, hogy m ár megint, de sajnos pont ak
kor, és ha halasztódna, az összes többi 
tartalékidőpontban is ő pont nem tud 
jelen lenni. Most meg ment a folyosón, 
ilyen folyosó, amin álmában ment, per
sze nem volt, ez ta lán  egy fokkal jobban 
emlékeztetett egy egyetemi folyosóra, 
mint a gimnáziumira, de végsősoron 
mindegy is volt, ment. Kék farmerben 
és sötétkék pólóban volt, nem volt jel
mezben. A francba, elfelejtette, pedig 
világosan elmondatott, hogy jelmezben 
kell jönni.

Tudta, hogy ez milyen következ
ményeket von maga után és tény
leg úgy is lett, egykori osztályfőnöke, 
Osztályfőnök, aki ezidáig sugárzó mo
sollyal várta  az érkezőket a folyosó végi 
ajtó mellett állva, mint akinek egyene
sen a szemén át szellőztet a szíve, most, 
Sziránót meglátván csalódott-rosszked
vű pofát vágva, amolyan „muszáj en
nek mindent elrontania” nézéssel meg
kérdezte Sziránót, hogy hol a jelmez. 
Sziránó, elvégre immáron rutinos, fel
nőtt Sziránónak minősült saját, ki tud
ja, mennyire megbízható megítélése 
szerint, m ár tudta, mit kell tenni ilyen
kor, arcizma egyetlen rendülése nélkül 
felelte reflexből Osztályfőnöknek, hogy 
nyugi, az egész el van tervezve, és ez

--------------------- HELIKON —
zel be is ment. Rögtön ott is állt Csilla 
mellett, aki egyébként erről az egész
ről tehetett, ott is volt a nyelve hegyén, 
hogy ezt most a lány fejéhez is vágja, 
de mint egy afáziás, nem bírt eligazod
ni a kifejezés eszközeiben. Csilla hibá
ja  mindez, m ert három napja összefu
tottak véletlenül az utcán, beszélgettek 
legalább húsz percet. Aztán tessék, 
most meg ideálmodja magát, így megy 
ez. Átmenetileg megbocsátott azonban 
a szőke lánynak, mivel kólával kínálta, 
amit Sziránó ébren sem ivott m ár egy 
ideje, hát még álomban, viszont h irte 
len nagyon megkívánta. Kért még két 
filcet is, ha már, m int mondta, a jelme
zéhez, citromsárgát és feketét, meg egy 
üres, A4-es lapot.

Telt-múlt az idő, m árm int ténylege
sen, míg Sziránó fekete kört rajzolt, 
amit sárgával beszínezett, e rettentő 
képzőművészeti alkotása fölé pedig oda
írta, hogy „SZIRÁNÓ”, szóval míg ezek 
történtek, amúgy videoklipszerűen csé-

E szm élet II.

vélődtek előre a történések, gyorsított 
ütemben, csekély részletgazdagsággal.

Mire Sziránó befejezte nagy művét, 
mely -  elviekben -  azt volt hivatott jel
képezni, hogy ő sikeres, sok arany
lemezzel bíró zenei producernek van 
most öltözve, valahogy munkája köz
ben beszűrődő félmondatokból az is ki
derült, hogy olyasminek kellett volna

öltözni, amik akkor akarnak  lenni, ha 
nagyok lesznek.

Sziránót ekkor m ár végtelenül bosz- 
szantotta az álom ez alkalommal még 
a szokásosnál is átlátszóbb értelmet
lensége: minek öltöznének ők annak, 
amik akkor lesznek, ha nagyok lesz
nek, hiszen most van az, amikor m ár 
nagyok. Huszoniksz évesek vagyunk, 
nem, épp ezt készült volna kérdezni a 
mellette ülő egyetemi évfolyamtársától, 
jó barátjától, bizonyos Narratív Pepitől, 
ha ezúttal is csomót nem kötött volna a 
nyelvére az álmot tönkretenni nem en
gedő afáziás hallgatás. Épp valami csaj 
állt ki a padok elé (többé-kevésbé átren
dezett osztályteremben voltak), lehetett 
találgatni, hogy ő most mi, azaz, mi 
akar lenni, ha  nagy lesz. Fitnessedző, 
ujjongta valami barátnője, konstatál
ván, amit addigra m ár mindenki a te 
remben, hogy a lány fitnessedzéshez 
van öltözve, a nyakában törölköző.

Osztályfőnökből ezen a ponton már, 
mint egy felrobbanni készülő, túlheví
te tt égitestből, szabályosan lövellt ki 
minden irányban a nosztalgikus öröm 
és felindultság, egyetlen nagy mosoly 
volt az egész nő.

Ekkor került sorra Sziránó, de a raj
zot, miszerint sárga kör és fölötte a ne
ve, senki sem értette. Hosszú és kínos 
percek teltek el találgatással (talán még 
egy porszívó is felvisszhangzott valami 
messze távolból), de a rajz és Sziránó 
arckifejezése olyan filozofikusan elvont 
volt, hogy hovatovább feladták.

Erre a gimis osztályba eddig nem is
m ert okokból odaálmodott Narratív 
Pepi vágott olyan fejet, m int amikor 
valaki meg van sértve, amiért neki kell 
kimondania az egyértelműt, meg m int
ha az is zavarba hozná, hogy a valóság
ban ő mostanában ismeri Sziránót, te 
hát neki nem is volna fair részt venni 
a tippelgetős játékban. Szólt is pár szót 
ezekről, mire az osztálytársak, im
máron felheccelve a sok percnyi hiá
ba találgatástól, szabályosan nekiestek 
Pepinek, hogyha tényleg tudja, vagy 
legalább sejti, hogy mégis mi a fészkes 
fenének öltözhetett Sziránó, hát bökje 
m ár ki, mert itt helyben megőrülnek. 
Minek öltözött, minek öltözött — még a 
Sziránó szokásos különcködése m iatt 
elkedvetlenedett, sértett Osztályfőnök 
is valamelyest felélénkült, na de mégis, 
Sziránó minek öltözött? Hát magányos
nak, nagyon magányosnak, felelte Pepi 
bosszankodó beletörődéssel, am iért ezt 
pont neki kellett kimondania.

Sziránó pedig, mint akit pofonvágtak, 
úgy ágyéktájon, mondjuk egy jól fejlett 
gulyáságyúval, vad szomorúságtól lif
tező testtel, zihálva, rángatózva feléb
redt. Egyedül volt a szobában.

(rész let A közellakó  m unkacím ű , 
k észü lő  regényből)
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Időskori
önarckép
A nagy szépség minden kockájáról Fellini 

és Az édes élet köszön vissza, mégis mentes 
bármilyen plágiumgyanútól: a hatvanas 
évek legendás olasz filmjei iránti nosztal
gia ellenére végtelenül eredeti, korszerű és 
-  amint a címe is elárulja -  gyönyörű.

Az Andreotti miniszterelnökről szó
ló II Divo eló'tt felénk nemigen ismert 
Paolo Sorrentino író-rendezó' pár év alatt 
az Oscarig vitte: a legjobb idegen nyelvű 
filmnek járó szobrocskát vitte haza két 
hónapja, amit az amerikai filmakadémia 
annak idején Fellininek is előszeretettel 
osztogatott (összesen négyet). Nem cso
da: olyasfajta univerzális filmnyelvi bra
vúr A nagy szépég, amely az elkövetkező 
generációknak is okulásul szolgálhat: így 
kell filmet csinálni. Nemcsak gyönyörűen 
sikló kameramozgásai, delejezó' hangula
ta és precíz filmes szövete miatt, hanem 
mert jónéhány, lehetetlennek -  vagy leg
alábbis őrültségnek — vélt dologra vállal
kozik, mint például több mint két óráig 
lefoglalni a néző figyel
mét egy látszólag szinte 
teljesen történetmentes 
forgatókönyvvel.

Nem mintha nem tör
ténnének dolgok a film
ben: zajlik az élet ren
desen. De ha valaki 
megkérdezi, hogy mi
ről is szólt ez a film, bi
zony izzad az egyszeri 
néző, mert lehetetlenség 
megfogalmazni egy mon
datban. Minden értel
mezési vagy deskrip
tiv szándék előbb-utóbb 
a főhős személyénél köt 
ki: Jep Gambardella.
Körülötte forog a kame
ra és a vidám(nak tű
nő), színes forgatag, ő Az 
édes élet Marcellójának 
mai, idősödő unokatest
vére, afféle világfi és jó 
partiarc, aki mintha legjobban az egye
dülléttől félne, ezért állandóan have
rokkal és bulizó emberekkel veszi kö
rül magát. Az ő világáról szól a film, az 
ő néhány napjáról, kezdve a hatvanötö
dik születésnapjára szervezett orbitális 
bulival, egy sor találkozáson és szembe
sülésen keresztül egészen a filmvégi egy
fajta epifániáig. És ezalatt a háttérben 
felsejlik Rossellini és Fellini -  és most 
már Sorrentino -  Rómája, az örök vá
ros, ami annyit változott Az édes élet óta, 
hogy nem lehet nem észrevenni, mennyi
re ugyanolyan. Pláne, hogy Jep tetőtéri 
lakása hátteréül nem más szolgál, mint 
maga a Colosseum, ahol annyi oroszlán 
tépett szét annyi keresztényt -  s miért? A 
show, a szórakoztatás miatt. A buli ked
véért. Az örök buli, ami azóta is folyik, 
mindig más zenére, mindig más ruhák
ban, de ugyanazokkal az arcokkal.

Szó se róla: Jep Gambardella jó em
ber, még ha végtelenül cinikus is néha. A 
konstans vigyor-álarc ellenére is úgy tű
nik, hogy a féktelen partizástól mintha 
kezdene megcsömörölni: vitriolos beszó
lásaival mintha magát is ostorozná, hogy 
a következő pillanatban szinte csecsemő
ként csodálkozzon rá a világ valami baná
lis szépségére. Fiatalkorában írt egyszem 
könyvet, azóta a társasági élet koroná
zatlan királya, kulturális rovatot vezető 
újságíró. Utóbbi minőségében mindunta
lan szembefut tükörképeivel, hamis, bu
ta vagy öntelt művészekkel, színészek
kel, írókkal, akik pont azt veszítették el, 
ami a legfontosabb lenne a művészetben: 
a szép feltétel nélküli csodálatát, az alá
zatot. Talán épp ezért nem mer írni Jep 
(még akkor is, ha folyamatosan azt haj
togatja egyetlen igazi barátjának, a szín
műíró-előadóművész Románénak, hogy 
most aztán nekiáll), mert amint a film el
ső mondatában ő maga vallja be: „érzé
kenységre voltam rendeltetve”.

Pedig nem halt ki belőle az érzékeny
ség, de talán könnyebb behunyni a sze
met, mint folyamatosan kitenni a szépség 
hatásának. Mert a 21. századi szépség 
már nem Fra Angelico, Raffaello, de még 
csak nem is Fellini vagy Antonioni szép
sége: az új szépség kellemetlen, fájdal

mas, szomorú, vagy egyenesen groteszk, 
mint a film végén felbukkanó, szentté 
avatás előtt álló, összeaszott apáca arca. 
Csak az emlékképek igazán szépek, ezért 
áll neki Jep -  talán maga előtt sem be
vallva — felkutatni azokat saját memóriá
jának bugyrában.

Jep Gambardella egyfajta Kharón, át
meneti alak: bejárása van a legkülön
bözőbb világokba. Ismeri a kulcsos em
bert, aki Róma hercegi kastélyaiba viszi 
be, de ismer sztriptízbár-tulajdonost is, 
aki saját lányát is „futtatja”. Ismer telje
sen hétköznapi figurákat, de milliomoso
kat is. Összeköti a világit az egyházival, 
a szentet a profánnal, a zsiráfot eltünte
tő illuzionistát a kiábrándító valósággal, 
lecsúszott exsztárokat a jövő reménysé
geivel, a performansz-festészetet művelő 
kislánnyal. Egyik lábával a múltban él, 
a másikkal a jelenben. És hatvanöt éve-
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sen kell rádöbbennie, hogy ő sem halha
tatlan. Az öregedés a sarkon ólálkodik, s 
még Jep sem tudná legyűrni: sírásra gör
bülő arca őszintének tűnik, de nem tud
ni, kit siratna, ha engedne és zokogásban 
törne ki: az elhunytakat vagy magát.

Jep nem létezhetne Toni Servillo nél
kül. A már az II Dívó ban is hatalmasat 
alakító színész itt végképp eggyé válik 
szerepével, ezzel a végtelenül egyszerű 
mechanikájú, de ugyanakkor borzasztó
an komplex figurával. Ó nem a klasszi
kus értelemben vett főszereplő: ő maga a 
film, minden általa működik, és itt esik 
le a film végére teljesen Jep szemével lá
tó nézőnek, hogy mennyi minden történt 
a nem-történések mögött. Neki köszönhe
tően válnak hihetővé a szürrealizmussal 
kacérkodó jelenetek és a teljesen hétköz
napiak is, minden jelenetbe be tud csem
pészni egy kis mámort. O tesz nevetsé
gessé írót, papot, hogy aztán pár perc 
múlva őszinte bocsánattal forduljon hoz
zájuk, ha akar. Hangadó és rezonőr egy 
személyben, páratlan figura a mai filmes 
karakterek között.

És akkor szót sem ejtettünk a gyönyörű 
(filmre forgatott) képi vi
lágról, ami hatásmecha
nizmusának teljébenhasz- 
nálja fel a steadycamet, a 
daruzást és a kocsizást, 
egyfajta légies könnyed
séggel látva el a filmet, de 
nem esik a hosszú beállí
tások csapdájába: ha kell, 
a rendező készséggel be
levág a legszebb ívben su
hanó kamera snittjébe is. 
Úgy tűnik, minél súlyo
sabb a téma, annál ele
gánsabb filmnyelvi meg
oldások társulnak hozzá. 
Sorrentino bravúrosan 
filmez, de nem öncélúan: 
minden a történetet és a 
főszereplőt szolgálja.

Olyasmi A nagy szép
ség, mint amilyenek 
az elsőfilmek lenné
nek, ha a kezdő rende

zők nem lennének kezdők: minden ben
ne van, élet, halál, szerelem, művészet, 
szépség, groteszk — de mégsem tűnik zsú
foltnak, nem feszíti szét a filmes formát, 
Jep Gambardella figuráján keresztül lo
gikus, egyszerű rendbe kerül minden. Ha 
Az édes élet az első, akkor A nagy szépség 
a filmművészet második évszázadának 
egyik legfontosabb alkotása.

A nagy szépség (La grande bellezza 
/ The Great Beauty), színes, olasz- 
francia film, 141 perc, 2013. Rendező: 
Paolo Sorrentino. Forgatókönyvíró: 
Paolo Sorrentino, Umberto Contarello. 
Zeneszerző: Lele Marchitelli. Operatőr: 
Luca Bigazzi. Vágó: Cristiano Travaglioli. 
Szereplők: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, 
Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, Pamela 
Villoresi, Galatea Ranzi, Giorgio Pasotti, 
Giovanna Vignola, Iaia Forte, Isabella 
Ferrari, Serena Grandi.
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Amit látni kell
Bogdán Zsolt Ady-estjéről
„Petőfinek vagy Adynak szerepét jó

val nehezebb megfogalmazni egy-egy 
versben, mint egy író által elképzelt fi
gurát eljátszani.” -  vallotta Latinovits 
Zoltán egy korabeli tévéfelvételen, s 
amennyiben hihetünk a színészki
rálynak, a versmondást nyugodtan te
kinthetjük a színjátszás egyik alap
jának is. Azok a fajta pódiumműsorok 
pedig, melyek hasonlatosak Bogdán 
Zsolt Ady-estjéhez, a „... függök ezen 
a zord élet-párkányon...” címet vise
lő produkcióhoz, melyet a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház művésze a 
Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulatának támogatásával és 
Szugyiczky György közreműködésével 
hozott létre, méltó alkalmai lehetnek a 
magyar költészet megünneplésének.

Nem szükséges megismételnünk 
a közhelyt, miszerint korunk eltávo
lodni látszik a lírától, ritkábban akad 
kezünk ügyébe egy-egy verses kötet 
(legyen az akár kortárstól, akár klasz- 
szikustól származó), s életünk egészét 
is m intha egyre kevésbé hatnák  át a 
rímek, az összecsengő sorok. Pedig 
legutóbb éppen Bogdán Zsolt estje bi
zonyította be (április 11-én, a kolozs
vári színház zsúfolásig telt stúdióter
mében), hogy van létjogosultsága a 
versnek, mi több, a versmondásnak is, 
mindössze profi módon, magas művészi 
színvonalon kell csinálni. Az üres tér 
közepén, masszív fa széken ül velünk 
szemben a sétatéri színház művésze: 
megvárja, míg mindenki helyet foglal, 
amíg a terem elcsendesedik, amíg a kö
rülmények megfelelőek lesznek a szel
lemidézéshez. Hiszen nem akárki ele
venedik meg a színházi térben: Ady 
Endre, akiről csak szuperlatívuszok- 
ban szokás beszélni, akit a maga ko
rában gyűlöltek és imádtak, akinek 
neve egyet jelent a tűzzel, a férfiúi hév
vel, a törékeny szerelemmel és a felso
rolás még hosszan folytatható lenne. 
Nincs egyszerű dolga annak, aki szűk 
másfél órában próbál viszonylag komp
lex képet adni a költőóriásról. Valahol 
mégis el kell kezdeni, néha-néha még
is meg kell próbálkozni a lehetetlennek 
tűnővel is, így Bogdán Zsolt egyszer 
csak felpattan a székről és elhangzik 
az első mondat: „Itthon vagyok!”. Ki 
szól hozzánk, nézőkhöz, ebben a perc
ben? A szám talan szerepe u tán  ismert 
színész vagy Ady? Feltételezhetően 
mindketten. S e kettősség az előadás 
teljes egészét átitatja: a Nyugat költő
jének semmivel össze nem téveszthető 
sorai, jellegzetes stílusa, iróniával ve
gyes panaszai, valam int Bogdán ka
rakteres orgánuma, tiszta értelmezé
se és átütő energiája teremti meg azt 
a hangulatot, melybe a néző kényel

mesen belefeledkezhet, s melytől egy
szer csak megjelenik az egyszerű té r
ben a pesti szerkesztőségek, a váradi 
kávézók és a párizsi szűk utcák világa, 
egyszóval az az Ady-univerzum, mely
ről m indannyiunknak lehet valamiféle 
fogalma. Kétségtelen, hogy az Adyval 
szembeni kultikus m agatartásunk le
győzhetetlen, noha az előadásnak nem 
is szándéka egy valóságos mítosszal

Fotó: Biró István

hadakozni, az azonban üde színfolt
ja  az estnek, hogy olyan szövegrészie
tek is elhangzanak, melyek árnyalják 
a költő személyiségéről alkotott képün
ket. Ha egy szóban kellene megfogal
mazni, azt mondhatnánk, hogy Ady -  
Bogdán Zsolt előadásában -  valóságos 
ember. Szeret és gyűlöl, éhezik és má
moros hangulatban tör a világ ellen, ad 
és kér, él és végül meghal. A költő és a 
publicista egyként köszön vissza ránk. 
Az összeválogatott szövegek nem vál
nak unalm assá, sőt: szám talan lehető
séget biztosítanak a színészi játékhoz. 
Néhány helyen még improvizációs lehe
tőségeket is nyújt egy-egy hangzó szö
veg: Ady a gyermeknap fontosságáról 
értekezik, a gyermekek megbecsülésé
ről, Bogdán Zsolt pedig a közönség so
raiból invitál a já téktér közepére egy 
kisgyereket. Míg ez utóbbi részleten 
mosolygunk, máskor megdöbbenünk a 
század előtti szövegek félelmetes ak
tualitásán: a közélet züllöttsége, a vá
lasztások tétnélkülisége, s a kulturá
lis élet megosztottsága nem csak Ady 
korában jelentett súlyos problémát. 
Kronologikus sorrendben haladunk: az
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iskolától indulva, a szerkesztőségeken 
át, egész Párizsig jutunk, majd visz- 
sza Budapestre, Nagyváradra, s egy
szer csak utolér bennünket a háború. 
És valóban megérezzük a világégés ve
szélyeit, hiszen a színészi játék oly erő
sen hat ránk, hogy akaratunkon kívül 
is bevonódunk a szinte csak elhangzó 
szövegekben megtörténő események
be. Kezünket nyújtanánk a szenvedő, 
önmagával és környezetével hadakozó 
Ady felé, s elsősorban ez az, am iért kü
lönleges és felemelő Bogdán Zsolt estje: 
sikerül közel hoznia azt, akit valahon
nan -  minimum a középiskolai iroda
lomórákról — ismerünk, s akivel való
di barátságot, igazi ismeretséget talán 
pont ezalatt a másfél óra alatt kötünk.

Kányádi Sándor szerint a vers az, 
amit mondani kell, és egy-egy szöveg
nek valóban újfajta dimenziói nyílnak 
meg — legyen az vers, publicisztika vagy 
levélrészlet -  amikor közönség előtt ke
rülnek bemutatásra. S ha mindezt egy 
színész teszi, felkutatva a sorok mögött 
húzódó, rejtett értelmezési lehetősége
ket, a megbúvó játékosságot, a valósá
gos, emberi érzelmeket, akkor valami 
olyasfajta teljessége születik meg lírá
nak és színházművészetnek, mellyel 
szembesülve egyértelművé válik, az an
tik  és klasszikus színházcsinálók mi
ért versbe szedve meséltek el színpadi 
történeteket. Az a fajta keserű vitalitás 
pedig, mely Ady szövegeiben rendszere
sen tetten érhető, különösen jó színpa
di szituációkat tartalm az. Bogdán Zsolt 
pedig ezeket szinte kivétel nélkül ki
játssza, s így magával sodorja nézőit is. 
Nem csoda, hogy a költészet-napi bemu
tató után hosszú percekig állva tapsolt 
a közönség. (S e beszédes tetszésnyilvá
nítás mutatja az ilyen és ehhez hason
ló estek hiányát is, vagy még pontosab
ban, ez mutat rá arra  az igényre, mely 
egyből cáfolja is korábbi közhelyünket, 
miszerint: a líra és a közönség eltávo
lodtak egymástól.)

Tehetnénk rosszindulatú megjegy
zést a rra  vonatkozóan, hogy nem nagy 
dolog Adyval sikereket elérni, de a di
csőség nem a szövegek hibátlan felmon
dásában, nem a pontos artikulációban 
rejlik csupán, még csak nem is a verse
ken való, önmagáért történő csodálko
záson: Bogdán Zsolt sikere abban áll, 
hogy képes volt egy helyre és egy idő
be varázsolni a kultikus irodalmi sze
mélyt, a hozzánk hasonló egyszerű 
embert, a közélet iránt érdeklődő publi
cistát, a költőt és még jó néhány elkép
zelt személyiséget, melyeket egyszerű 
gyűjtőnéven, az április 11-i este után, 
úgy is hívhatunk: Ady Endre.

LOVASSY CSEH TAMÁS
20



HELIKON

DÁVID ANNA JÚLIA

V izit az Elízium panzióban
„...az istenek az Élüszion mezejére,

s a földnek
végire küldenek el, hol a

szőkehajú Rhadamanthüsz 
úr, s hol a legkönnyebb lét várja 

a földi lakókat:
hó nem esik, viharok sose dúlnak...” 
Homérosz: Odüsszeia, IV., 563-566.

Szakács István Péter hetedik könyvé
nek hét történetével ismerkedhetünk meg 
az Elízium panzió című novelláskötetben. 
Történetei egy egységként is olvashatók a 
kötet jelentést, tér- és időbeli összefüggé
seket stabilizáló, ugyanakkor átjárásokat 
biztosító keretei között, ám különálló no
vellákként is megállnak mint autonóm al
kotások — közülük több e köteten kívül, a 
Látó hasábjain is megjelent. Darabjai stí
lusukban és világalkotásukban rokonnak 
mondhatóak a szerzó' korábbi, poétikáját 
tekintve hasonló, reprezentatívabb novel
láival, mint például a Használt álmok bu
tikja vagy a Csempészáru. Amennyiben el
tekintünk a meseit idéző történetépítés 
technikájától, és egy közössé tehető motí
vum- és jelentéshálót tételezünk, a szerző 
Kalligráfus kincse, A Vörös király és A bol
dogság elixírje című korábbi műveihez ha
sonlóan az Elízium panzióban is jelen van 
egyfajta eredendő, mélyen bennünk lévő 
keresési ösztön, mely csábít keresni a múlt 
egy darabkáját, egy meg nem értett pilla
natot, egy belsővé tett gondolat megélését. 
Minél többször olvassuk bele magunkat 
ezekbe a sorokba, annál több, eddig rejtett 
történet-összefüggés rajzolódik ki egymás
tól távol eső szövegterekben. Történetek 
Kornis Dániel körül -  ez az alcímnek vá
lasztott narratív megjelölés az első össze
kötő szál, mellyel a borítón ugyan nem, de 
a címoldalon már találkozhatunk. Miként 
Kornis Dániel ősöktől örökölt, szépmívű 
pecsétgyűrűjén az aranykígyók, éppúgy 
harapnak, képzavarral szólva, egymás 
farkába a kötet különböző történetei. Újra 
és újra bevonzzák például egy apa és fia 
történetének szálát. Az első című novel
lában a történet eredete teljes élességgel 
körvonalazódik, a címadó Elízium panzió
ban is felszínre sodorja az emlékezet, az
tán Kornis Dániel elmondatlan történeté
ben a novella főszereplőjének rémálmában 
idéződik meg újból.

A történetek főszereplői férfiak, legin
kább utazók, átutazók, az élet utazói, tit
kok, a ködös múlt hordozói. Női karakte
rei romantikus típusfigurák, jelentőségük 
a férfiakkal való kapcsolatukban értel
mezhető. A szexualitás megjelenítése ér
zéki, képszerű, a nő testét ugyanakkor 
egy hangsúlyosan férfi perspektíva láttat
ja. Ezzel a gesztussal egy olyan avítt (de el 
nem tűnő) paradigma elemeit emeli vissza 
a mű, mely egykor a populáris irodalmat, 
ma már inkább a kommersz- és bestsel
ler irodalmat élteti. Újra magába kódolja 
a nemi sztereotípiákat, ezáltal a kötet női 
szereplői általánosíthatóvá, azaz semati
kussá válnak, s így individualitásuk nemi 
jellege nem oldódik fel az egyetemesben.

Egyszer átlagos élet-állomásokkal ta 
lálkozunk — leginkább olyan pillanatok
kal, amelyek velünk is bármikor meges
hetnek —, másszor olyan dimenziókba visz 
át bennünket a történetek sodra, ahol a 
fantáziajáték a történelemmel keveredve 
igencsak messzire repíthet az események 
komplexitásának megértésében. Ekkor 
léphet be az olvasó egy olyan (feltételes) 
tájékozódási lehetőségbe, amit a szövegek 
közötti átjárás kínál: egy új kaland örvé
nyén lépünk át azzal, hogy a történet egy 
ismerős város ismerős utcájára pottyant 
minket. Nem explicitté téve, de érzékle
tesen a név fedése alá bújtatott referencia 
működtetésével a szerző szülővárosának, 
valamint tágabb perspektívában Erdély 
néhány történelmi nagyvárosának hely
színeivel dolgozik. Ott lehet az olvasó a 
Székely Támadt Vár alatti utcácskában, 
vagy az elbeszélő Kolozsváron zajló di
ákéveiben, esetleg a szász Segesvár rej
télyes utcácskáin, fedett falépcsősorán. 
Bár úgy tűnhet, akárhol és akárkik le
hetnek e történetek karakterei, amint 
helyi kézbe keveredik a kötet, nemcsak 
Székelyudvarhely utcái, városrészei tá
rulkoznak fel (mint a Kornis Ferenc ut
ca, a hősök sírja vagy a Ferences ren
diek köztéri temploma), hanem a Zöld 
Cilinder vagy a Kelta Pub álnevek alatt 
bujkáló helyi kiskocsmák, a Kalapos és 
az Irish is. „Semmi sem történhet vélet
lenül, legfennebb a végén vesszük észre, 
hogy az, amit hosszú időn keresztül a ká
osz összefüggéstelen firkájának véltünk, 
nem más, mint életünk megmásíthatat
lan tervrajza”(97.) — írja az Elízium pan
zió című novellában.

Az író majd minden novellában operál 
a visszaemlékezés technikáival, a tudat 
mélyéről felsejlenek képek, egy-egy álom 
részletébe sűrűsödő emlékek, hogy rafi- 
náltan fonják össze a történetek és sze
replők szálait. Egy ismerős szoba, egy 
tárgy, egy árnyék, egy fénykép megidézi 
mindazt, amit az idő múlása mélyen el
nyomott a szereplőkben, s az olvasó is ve
lük együtt utazik át az időn, hogy a múlt 
eseményeit hihetetlen részletgazdagsá
gukban újraélje. Mindeközben a mű az 
egymásba szakadó világok járataiban, az 
emlékek felszakadásának intenzív üte
mével töri meg a lineáris gondolkodást.

Szakács történeteiben a múlt, az emlé
kek rögzítése vagy sajátságos módon, ké
pek általi megörökítése, különböző mes
terségek technikai lehetőségeiben is 
tematizálódik. Megismerünk egy fényké
pészt és egy történészt, mint a múlt rögzíté
sét és őrzését végző egy-egy emblematikus 
karaktert —, ám a tematizálás itt nem áll 
meg, hiszen a múltunk hordozása nem 
pusztán kitüntetett, szakmai feladat. 
Lehet éppen a hétköznapi gyakorlat ré
sze vagy hatalmi, felügyeleti eszköz. Sok 
más mellett ez utóbbi, félelmes lehetősé
get jeleníti meg a besúgó alakja. Féltve őr
zött kis, piros notesze is egyfajta rögzíte
ni akarást fejez ki, és nem kevésbé valódi 
félelmet, hogy a legapróbb, elfeledett rész
let miatt majd keményen megfizet múlt-

Szakács István Péter
Elízium panzió

bOOfcJrt

béli hibáiért. A fotográfia és a történet- 
írás tematizálásában azt láthatjuk, hogy 
önnön anyagának és korlátainak függvé
nyében mást-mást produkál(hat) a múlt 
megragadására vagy kisajátítására irá
nyuló valamennyi kísérlet. A fotó a ma
ga materialitásába merevíti a múlt terét, 
leválasztva annak idejéről tárgyszerűvé, 
hordozhatóvá, de rögzítetté, azaz megvál- 
toztathatatlanná is teszi azt. A historiog
ráfia ezzel szemben történetesíti a múltat. 
Rögzíti, konstruálja ugyan, hogy elmond- 
hatóvá formálja, de csak időleges sike
rekkel, hiszen természete, hogy újragon
dolható vagy kényszerrel átírható legyen, 
és ezáltal bármikor újrateremthető. Ilyen 
szempontból a fotográfia mellett ez a ke
vésbé materiális, de inkább szellemi meg- 
teremtődés. Mint gondolati konstrukció, 
sokkal több lehetőséget ad tehát az ideolo- 
gizálásra, mint a fotó anyaga. A narrátor 
is így konstruálja szöveggé a materiális 
emlékezetet Kornis Dániel fényképének le
lőhelyén, „(...) ahol a negatívokat évjárat
ok szerint gondosan rendszerezve őrizték, 
a város és környéke celluloid emlékezete
ként tartották számon”(145.). Ahogyan az 
előhívott fénykép maga is egyszeri, kime
revített pillanat, egyetlen valóságelem, 
úgy a szövegtestben megelevenített im
pulzusok, emlékek is csak egy-egy megis
mert, belátott részletet jelentek, melyeken 
keresztül gazdagszik ugyan perspektí
vánk, de teljes képet soha nem kaphatunk 
általuk. Bármennyit is tudunk, az egész 
képet tekintve megmaradnak tetszőlege
sen kitüntetett nézőpontoknak.

Az Elízium panzió történetei élményt 
nyújtanak a nyomozni szerető olvasók
nak, hiszen a kapcsolatok hálójának fel- 
fejthetősége nem egyszeri odafordulást 
igényel, még a Kornis Dániel nyomába 
induló történészünk is óvatlanul belesé
tál a játékába, bármennyire is tagadja, 
hogy ő maga detektív lenne.

Szakács István Péter: Elízium pan 
zió, Bookart, Csíkszereda, 2013.
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„Az emlékezés hordta törmelékek” 
regénye
Csíki László: Hazugok szigete.
Komp-Press -  Korunk Kiadó, Kolozsvár, 2013.
Csíki László újonnan kiadott 

regényét 1971-ben tiltotta be a 
kommunista cenzúra, és egé
szen 2013-ig maradt kézirat
ban. A Hazugok szigetét az el
beszélés fanyar melankóliája, 
a narráció hitelességére, a va
lóság és fikció elsőbbségére va
ló rákérdezés teszi sajátos al
kotássá.

A regény helyszíne egy ro
mániai kisváros, melynek pro
vinciális jellege és lehetősé
geinek szűkössége rányomja 
bélyegét a szereplők hangu
latára. „Az ilyen városkák (...) 
harminc, esetleg ötven kilomé
terre vannak a nagy városok
tól.” Bé/Búgócsiga és barátai 
az itt lakók egyformaságából 
való kiemelkedésüket igyekez
nek hangsúlyozni, társaságuk 
mégsem igazi közösséget, ha
nem magányos emberek cso
portját hozza létre: „egy helyre 
gyűjtötte őket ez az érthetet
len zene, belökte őket egy elsö
tétített világba, ahol mindenik 
egyedül maradt.” A kisváros 
nyomasztó atmoszférájából fa
kadó illúziótlanságot tovább 
erősíti a diktatúra mindennap
okban is érzékelhető hatása — 
erre a kilátástalanságra utal a 
Don Quijote-motívum többszö
ri feltűnése.

A történet keretét Bé város
ba érkezése és szimbolikus tá
vozása képezi, az ő nézőpontja 
határozza meg a narrációt, Bé 
szinte egyszerre tud kívülálló

‘JÜLSZÖVEQ

CSÍKI LÁSZLÓHAZUGOK*
SZI GETE

ként feltűnni és azonosulni az 
eseményekkel. A legérdekeseb
bek ugyanakkor a Hercegnő és 
Bé szólamát váltogató részek, 
amelyek az elbeszélés igazsá
gát vagy hamisságát, az emlé
kek egyszeriségének lehetséges 
voltát tárgyalják. A szereplők 
folyamatosan kommentálják 
azt, ahogyan felidézik a köz
elmúlt eseményeit: „Vedd úgy, 
hogy hazugság az egész”, „Csak 
azt jegyzed meg, ami neked ár
tott, csak azt érted, ami veled 
kapcsolatban történt”.

így nem véletlen, hogy a re
gényt lezáró, egyes szám el
ső személyű narrátori sorok is 
ezekre a problémákra reflek
tálnak, arra, ahogyan össze
állt a Hazugok szigetének tör
ténete „az emlékezés hordta 
törmelékekből”.

Ködképek a szorongató múltból
Grendel Lajos: Az utolsó reggelen.
K alligram  Kiadó, Pozsony, 2013.
Az emlékezés, a személyes és 

tágabb közösséget érintő múlt 
felelevenítése, valamint az idő 
szubjektív megélése kerül elő
térbe Grendel Lajos Az utolsó 
reggelen című új regényében. A 
főszereplő Noszlopy éppen ön- 
gyilkosságra készül, amikor ed
dig ismeretlen, orosz unokatest
vére találkozóra hívja, hogy a 
családjáról meséljen neki -  eb
ből a lezárásra készülő élethely
zetből indít az elbeszélés, és ez 
okozza annak visszatekintő jel
legét.

Grendel művében a narrá
ciót a nosztalgikus és ironikus 
hangvétel szoros összefonódása 
jellemzi, a múltbeli események 
felidézésének szubjektivitását 
az ironikus kijelentésekből fa
kadó távolságtartás oldja. Én és 
mi szerepel Noszlopy elbeszélé
sében: a csalódott agglegény tör
ténetét a család sorsának fel
göngyölítése egészíti ki. A mi 
ennél is tovább tágul, hiszen 
az emlékezés és a felelevení
tett történetek tere Pozsony — il
letve még néhány felvidéki vá
rosra is történik utalás —, így a 
magyar-szlovák viszony, és en
nek fényében a magyar identi
tás összetettsége többször előke
rül: „a Stur utcát csak Noszlopy 
apja emlegette Baross utcának, 
a jó ég tudja, hogy miért, talán 
dacból”; „a magyar nem egy faj
ta, hanem többszínű, mint a me
zei virág”.

A Noszlopyt hallgató Szmir- 
nov bár rokon, mégis idegen: 
hozzászólásai a történtekre való 
rálátás szempontjából a kívülál
ló perspektíváját biztosítják. Az 
orosz unokatestvér a múló idő
höz is másképp viszonyul: míg 
ő ködképként, felidézését pedig 
ráfogásként, a semmibe való be- 
lelátásként fogja fel, addig a má
sik számára a múlt szorongató

jellege erősödik fel, és a boldog
ság sem más, mint az emlékek
től távol tartó érzés, amikor egy 
pillanatra sikerül beleveszni a 
jelenbe.

Grendel főhőse és Krúdy 
Szindbádja közötti hasonlósá
got a regény elejétől fogva érzé
keli az olvasó, az élettörténetét 
csábításai mentén elmesélő, in
kább a múltban, mint a mában 
élő figura a Szmirnovval való 
találkozás után még inkább kö
veti elődjét: ínyenc módra lecsót 
és rákot eszik, és utolsó vendég
ként hóesésben távozik a hotel
ből. Noszlopy azonban ekkor 
sem zárja le az emlékezés folya
matát: „hirtelen eszébe jutott, 
hogy a kávé milyen édes volt a 
kertben, ami már sok éve nem 
létezik”.

Valószínűleg emiatt nem kí
nál Az utolsó reggelen szokvá
nyos befejezést, ugyanis utolsó 
mondata egy sejtetés szintjén 
maradó kijelentés: „Egyre nehe
zebb volt ellenállni...”.

XANTUS BORÓKA

‘KÓ'D'EX-
[...] A Fiatal írók Köre 1973. március 30-án tartotta alakuló 

ülését. A vezetőség elnöke Marosi Gyula lett, s,a tervezett alap
szabály szerint tag a mindenkori KISZ-titkár. Én voltam az, aki 
talán már akkor javasoltam, hogy a kör vegye fel József Attila 
nevét. Egyrészt ez a vállalható legcsodálatosabb örökségek egyi
ke, másrészt nevünk rövidítése FIK, azaz a közismert Fővárosi 
Ingatlankezelő Vállalatra való utalás helyett FIJAK lenne, s ez 
szinte értelmes betűszó. (így tehát a JAK névadója, keresztapja is 
én volnék.) Javaslatomat elfogadták, s abban is megállapodtunk, 
hogy névadónk emlékére konferenciát szervezünk. Az egyik nagy 
baj, miként erről Németh György beszámolt, ebből következett. Ä 
szervezőbizottság ugyanis, amelynek egyébként én nem voltam 
tagja, nyitott konferenciát képzelt el, például meg akart hívni né
hány csepeli munkásfiatalt. Hirtelen nagyon nagy lett az aggo
dalom, azért is, mert közben érzékelték a ránk vigyázok, hogy 
olyanok is törekednek a kör tagságára, akiket ők ellenzékinek 
tartanak. Elsősorban Haraszti Miklósról van szó. Ezt a konf
liktust részletesen leírja a monográfia. Arról azonban nem tud
hat, hogy a november 15-i FIJAK-taggyűlés túlságosan hosszúra 
nyúlt szünetében voltaképpen a kör létéről vagy felfüggesztésé
ről, azaz megszüntetéséről volt szó. A titkárság vezetője telefonon 
a pártközponttal s a minisztériummal egyeztetett, mert nyilván 
ellenforradalmi veszélytől tartott, s ragaszkodtak hozzá, hogy 
azok, akik nem tagjai a FIJAK-nak, hagyják el a taggyűlést. Ez

az igény formálisan aligha volt vitatható, a közhangulat mégis 
a demokratizmus megcsorbítását látta ebben. A vezetőségnek az
zal kellett szembesülnie, hogy vagy távozásra szólítják fel a hí
vatlan vendégeket, vagy az írószövetség feloszlatja a taggyűlést, 
így került sor a barátságos kérésre, s lehetett folytatni a tanács
kozást. Nem emlékszem, hogy ezután vagy már korábban mon
dott le a konferencia szervezőbizottsága. Helyette újabb alakult, 
s 1974 januáijában egy utólag elismerést kiváltó József Attila- 
konferenciára került sor, amely aztán könyv formájában is meg
jelenhetett. Juhász Ferenc nyitotta meg a tanácskozást, Tamás 
Attila tartotta a fő előadást, Szabolcsi Miklós és Németh Géza el
nökölt a kétnapos tanácskozáson: József Etelka is részt vett rajta, 
s meg is szólalt. A FIJAK-nak ez volt az egyetlen, a klasszikusok
kal foglalkozó s valamivel a szakirodalmat is gazdagító konferen
ciája. Mindenesetre érdekes, hogy a Kádár-rendszer előzetesen 
a munkásfiataloktól féltette az írókat. E konfliktusok hatására 
Marosi Gyula is lemondott, utóda Rózsa Endre lett. Közben 1973. 
december 3-án váratlanul elhunyt Darvas József, s valamennyire 
ez is módosíthatta volna a FIJAK helyzetét. A legfontosabb azon
ban az volt, hogy a József Attila-ülésszak egyértelmű sikere a po
litika számára elfogadhatóvá tette a FIJAK-ot. [...]

VASY GÉZA: Reflexiók egy kismonográfiához. Németh 
György: A József Attila Kör története. KORTARS, 2014.4. szám.
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József Attila-adaptációk  
pillepalackra
Kiürült, egyszeri használatú, értéktelen, banálisán köz

napi tárgy a pillepalack, melynek megjelenése — a szakér
tők szerint — forradalmasította az üdítőpiacot.

Muhi Sándor A pillepalack kalandjai című egyéni tárlata 
forradalmasította a kortárs erdélyi képzőművészetről alko
tott képünket. Legalábbis: fel-, sőt megrázott bennünket.

Létezik-e más járható út is, mint a régi, elődeink- 
taposta? Van átalakulás, sikeres metamorfózis? Hogyan 
tovább? Van-e újrahasznosítás? S ez nem csupán a hétköz
napi életben, hanem a művészetekben is aktuális problé
ma. Hogyan tovább, abban a 21. században, amikor már 
mindent megírtak és megalkottak? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdéseink megválaszolásának tekinthetjük Muhi Sándor 
legutóbbi, A pillepalack kalandjai című, március 13- ápri
lis 4. között a Barabás Miklós Céh székhelyén megrende
zett kiállítását.

Muhi Sándortól már megszokhattuk, hogy grafikáiban 
gyakorta dolgoz fel társadalmi témákat, görbe tükröt ta rt
va elénk. Például a 2012-es Kortárs közhelyek című kiállí
tásával is tanúskodott sajátos grafikai nyelvezetéről, éles 
társadalomkritikájáról, humoros, de gyakorta (ön)iróni- 
ába, szatírába hajló hangvételéről. A pillepalack kaland
jai annak ellenére, hogy nem tekinthető az előbb említett 
tárlat folytatásának, koncepciója hasonló: frappáns mon
danivaló maximálisan precíz, fegyelmezett szerkesztéssel 
tálalva. Muhinak sikerült egy olyan kísérletező grafikai 
jelrendszert kialakítani, melynek eszköztárát a mindenna
pi élet banálisán egyszerű használati tárgyai generálják. A 
művész vallomása szerint azért választott alapelemül egy 
köznapi tárgyat, mert eleve idegennek, elcsépeltnek érzi a 
klasszikus értelemben vett festői motívumokat. Meglátása 
szerint sorsunk is hasonlít a pillepalackokéhoz: hamar ki
ürülünk, rövid idő múltán könnyűvé, feleslegessé, fokozot
tan sérülékennyé válunk. Ilyen értelemben a pillepalack is 
tud harcolni, szeretni, szenvedni, saját énünkké lényegül
ve át.

Az örökös antitézisek találkozása ölt formát a tárlatban. 
A pillanatnyi lét, az egyszeri használat, az értéktelenség 
az „újrahasznosítás” folyamata során József Attila legis
mertebb játékos, elégikus, de olykor oly kegyetlen, velőn
kig hasító rímeivel találkozik. így válik a tárlat a költői 
szakralitás és a 21. század profánul prózai létének találko
zásává.

Első látásra e virtuóz Muhi kollázsok kissé száraznak, 
túl dekoratívnak tűnhetnek a szemlélőnek. A pillepalack- 
klónok gondos precizitással, spekulatívan egymás mellé so
rakoztatott végtelen hadserege vagy éppen ezek kaotikus, 
torz halmaza, a kusza fonalak és vonalak indázata szokat- 
lanságával hirtelen zavarba ejti a nézőt. Azonban a lírai 
konnotáció, a cím, illetve a társuló József Attila idézetek át
emelik a munkákat e látszólagos dekorativitáson, egy mé
lyebb, meditativ jelleget öltve. S a grafikai szigor rendsze
réből lassacskán kilépve ismerős tájak, alakok elevenednek 
meg szemünk előtt, melyek az önmagunkkal való számve
tésre késztetnek. A szemét, a hulladék asszociácóját keltő 
pillepalack soha nem fogyó Ararát-hegyei merednek elénk, 
nem tudván, hogy a következő pillanatban bárkánk kiköt 
vagy fulladás lesz a végzetünk. A kiválasztottság, az elhi
vatottság érzete végigkísér, de a végkifejletet még homály 
fedi. S ez az elégikus hangnem mind személyes mind kol
lektív emberi, erdélyi sorsunk kötelező velejárója.

Ilyen értelemben e vizuális József Attila-adaptációk 
a művész rendkívül személyes vallomásává válnak. Ám 
olyan személyes vallomássá, melynek üzenete nem egysze
mélyes, hanem egyetemes. Muhi így fogalmaz: a minket 
naponta elárasztó pillepalackok százaival üzenem kortár
saimnak, hogy a kommunikáció módja változhat, de amíg 
ember él, a hiteles művészi üzenet örök.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA

Ki a plakátból!
Idomtalanná püfölt cilinderek 

és törött sétabotok mellett egyéb, 
sokkal szélesebb hatású hoza- 
déka is volt az Hernani, Victor 
Hugo drámája bemutatásának 
1830. feburár 26-án. A Comédie 
Francaise premierje később az 
esztétikai és stílusforradalmak 
történetében is emblematikus 
eseménnyé minősült: ettől kezd
ve tört meg igazán Racine és 
Corneille avatag rímtana, az ad
digra merő nyűggé vált drámai 
„hármasegység” s a szabályos 
soráthajlások (enjambement) dog
mája. Az Hernani viszont más
nak is elindítója volt: a spanyol 
forradalmat követő királyi reak
ció miatt Párizsba menekült al
kotók közül többen -  mindenek
előtt Angel Saavedra -  valóságos 
családirtássá szélesítették Hugo 
alapsztoriját: vér patakzott, ár
mány és gyilok tobzódott ek
ként a Don Alvaro avagy a végzet 
hatalma című jeles Saavedra- 
drámában is. A színpadi halálo
zás totális volt. A spanyol mes
ter tanítványai közül kétségkívül 
Antonio Garzia Gutierez érte el 
a legmaradandóbb sikert 1836- 
ban az El tróbador című drámá
jával, amelynek energiakészletét 
szintúgy a gyűlölet, a bosszú és 
az elvakultság biztosítja (persze 
egy huszonhárom éves „ifi” drá
maíró féktelenségével). A bonyo
lult történet, a délnyugat-európai 
vérmérséklet, az újlatin nyelvek 
zeneisége s a romantika érzelmi 
felfokozottsága viszont -  immár 
kiérlelt és mesterfokra nemesített 
komponistái minőséggel megfor
málva — Giuseppe Verdi művé
ben ötvöződött klasszikus operá
vá 1853-ban.

A trubadúr persze elsősor
ban Kolozsvár miatt nyer ak
tualitást ímhol, e hasábokon. 
Nem csupán a Szabó Jenő ren
dezte új változat bemutatá
sa miatt, hanem azért is, mert 
a Kolozsvári Magyar Opera e 
márciusi premierjével határ- 
átlépések egész sorozatát viszi 
nemcsak a közönség, hanem az 
urbs szélesebb kultúrafogyasztó 
népessége elé is. Az Opera per
sze semmi olyat nem tett, amit 
ne találtak volna fel és ne alkal
maztak volna számtalanszor a 
világ más tájain; az intézmény 
„produkciós” stílusában azon
ban egyféle áttörésnek számít a 
mediatizálás eddig járatlan út
jainak kipróbálása -  mindenek
előtt az a gondosan előkészített, 
hatásában mégis spontánul dur
ranó villámcsődület, amelyet 
egy kolozsvári bevásárlófaluban 
szerveztek a közszolgálati tele
vízió kolozsvári területi stúdi
ójának kezdeményezéséből és 
masszív szakmai támogatásá

val (Hogyan készült Erdély leg
első komolyzenei flashmobja? 
Lásd: youtube.com/watch?v=z
0vhxdVAd9o&list=UUeorSFM 
Uo2YTe5-0WgvGc_w). Hector 
Lopez Mendoza, a Manricót 
éneklő-játszó (ez évadban ko
lozsvári) művész, az operakó
rus és (hangfelvételről) a zene
kar pontosan azt tette, amit a 
„szokásos” flashmobok művelői: 
kiragadták a hírverést a pla
kát merevségéből és a viszony
lag szűk hallgatottságú rádiós 
és napilap-hirdetések hatóköré
ből, az ízléses meghökkentés le
hetőségét kihasználva.

De határátlépésnek — igaz, 
szelídebb fokozatú nyitásnak — 
tekinthető magának az operai 
produkciónak egyik-másik ren
dezői-koncepcionális eleme, az 
operaházi előtérben panopti- 
kumszerűen bemutatott szerep
lői kör, a szünetben sem „elenge
dett” játékszerűség -  tudniillik 
a szünet fellazult hangzavará
ban a jelmezbe öltöztetett Nagy 
Gergő a háttérben A trubadúr 
zongorakivonatát játssza, amíg 
csak erőszakszervezeti drasz- 
tikummal el nem hurcolják —, 
egyszóval ez a rendezés meg
gondoltan és kimunkáltan te
szi átjárhatóvá a „világi” idő és 
az előadás „szakrális” ideje kö
zötti határt, nem is beszélve ar
ról a rugalmasságról, amely a 
dráma, a zene, a játék/mozgás, 
a díszlet- és jelmezalkotás terén 
Nagy Jenő és munkatársai fan
táziája révén megmutatkozik.

Most tehát — reményem sze
rint kivételesen — nem zenéről, 
hanem a komolyzenei teljesít
mények promoválásáról, vagyis 
forgalmazásáról, kevésbé sza
lonképes kifejezéssel: eladásá
ról elmélkedem. Amikor a ’90-es 
évek legelején megvalósult tény
leges határ-átjárhatóság ránk 
köszönt, sokan lehettünk, akik 
arra a sokszínűségre csodálkoz
tunk rá, amely a reklámélet te
rén a komolyzenét szerte a világ
ban piacképessé teszi. Amikor a 
bécsi Staatsoper előtti monstru- 
ózus sárgaréz-vörösbársony hir
detőoszlopok előzékenyen oda
gördültek a megállásra hajlamos 
járókelő elé, első riadalmamban 
magam is földbe gyökereztem 
(„Ábel Amerikában”), de azóta 
hovatovább mindannyian, akik 
-  többé-kevésbé városi környe
zetben -  a nem-populáris kultú
ra termékeit áruként is fel tud
juk fogni, már mérsékeltebben 
lepődünk meg az értékes pro
dukció-kultusz és az utcai jövés
menés egymásba fonódásán.

JAKABFFY TAMÁS
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M ájusi évfordulók
1 -  110 éve született Paul Sterian román költő
2 -  30 éve halt meg Barabás Tibor

495 éve halt meg Leonardo da Vinci olasz tudós 
3 -  230 éve született Horváth István magyar történész 

545 éve született Niccolo Machiavelli olasz író 
4 -1 1 0  éve halt meg Jókai Mór

100 éve született Emmanuel Robles francia drámaíró 
40 éve halt meg Radu Tomoioaga román filozófus

5 — 510 éve született Stanislaw Hozjusz lengyel író
6 -  330 éve halt meg Heiman Dullaert holland költó'

110 éve született Harry Martinson svéd költő
7 -  140 éve született Ilmari Kianto finn író
8 -  270 éve született Nikolaj Ivanovics Novikov orosz író
9 — 150 éve született Feliks Brodowski lengyel író

120 éve született Miguel Llor katalán költó'
10 -  90 éve halt meg Adolfo Albertazzi olasz író

45 éve halt meg Jorge Zalamea kolumbiai író
11 -  90 éve született Aurel Gurghianu román költő

80 éve halt meg Lazar Saineanu román folklorista 
150 éve született Ethel Voynich amerikai írónő

12 — 230 éve született James Sheridan Knowles angol író
110 éve született Vilis Lacis lett író

13 — 150 éve született Emil Gött német író
70 éve halt meg Gulyás Pál 
40 éve halt meg Szinetár György 
50 éve halt meg Tompa László

14 -  90 éve született Csepeli Szabó Béla
120 éve született Jindrich Honzl cseh író 
130 éve született Robert de Traz svájci író

15 -  130 éve született Octav Botez román irodalomtörténész
110 éve született Vlifton Fadiman amerikai író
120 éve született Katherine Anne Porter amerikai írónő
110 éve született Unto Kalervo Seppanen finn író

16 -  150 éve halt meg Simion Bárnujiu román gondolkodó
70 éve halt meg Aurel Marin román költő 
30 éve halt meg Irvin Shaw amerikai író

17 -  120 éve született Jánis Sudrabkalns lett költő
18 -  145 éve született Sztulejman Sztalszkij lezg költő 
19-1210 éve halt meg Alcuin frank tudós
20 — 100 éve halt meg Rafael Delgado mexikói író

150 éve halt meg Ján Horárik szlovák filozófus
21 -  95 éve született Fehér Klára

220 éve született Paul de Kock francia író
50 éve halt meg Tudor Vianu román irodalomtörténész

22 -  70 éve halt meg Nicolae Petra§cu román író
240 éve született Rám Mohán Rój indiai író

23 — 110 éve született Palotai Boris
24 -  95 éve született Balogh László
25 -  130 éve született Jean-Richard Bloch francia író

120 éve halt meg Alexander Kohut héber tudós
26 -  420 éve halt meg Balassi Bálint

95 éve halt meg Gozsdu Elek
30 éve halt meg Henriette Yvonne Stahl román írónó'

27 — 450 éve halt meg Jean Calvin francia hitújító
120 éve született Louis-ferdinand Céline francia író

28 — 270 éve született Giorgiosz Zavirasz görög író
29 -  140 éve született Gilbert Keith Chesterton angol író
30 — 45 éve halt meg Benedek Marcell

270 éve halt meg Alexander Pope angol költő
31 — 160 éve született Thomas Stinson Jarvis kanadai író

195 éve született Walt Whitman amerikai költő

A p illan at
R agadd meg a pillanatot,...
A kiemelt sorokban Pirke Avot fenti 

gondolatának a folytatását olvashatja.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatásának el

ső része. 13. Fészket épít a madár. 14. 
Erkölcstan. 15. Kerti szerszám. 16. 
Házimozi. 17. Celebeszi vadtulok. 18. 
Saját kézzel, röviden. 20. Eljárási út. 
21. Konyhagép márkája. 22. Szomjoltó 
folyadék. 24. Éneklő szócska. 25. 
Függőzár. 27. Földet forgat. 28. Sivatagi 
állat. 30. Magyarországi párt. 31. Az 
argon vegyjele. 32. ... tesz; becsap. 34. 
Készül a mérkőzésre. 35. Csőrös agyag
fuvola. 37. Pascal, röviden. 38. Zanzafej!
39. Középkori eretnek szekta tagja.
40. Mely dolgot? 41. Kézművesség. 42. 
Keleti táblajáték. 43. Brazil tagállam. 
44. Hasüreg betegsége. 45. Zeusz ked
vese. 46. Hírnök. 47. Határozott névelő. 
48. Idegen női név. 50. Csúsztató. 51. 
Japán buddhizmus. 53. Biztató szócs
ka. 54. Üzlet. 55. Baum varázslója. 56.

Nagy (betű). 58. Vályú. 60. Magasztos 
hangvételű költemény.

FÜGGŐLEGES
1. Megmagyarázó. 2. Acidum. 3. 

Azonos betűk. 4. Csillagászati tetőpont. 
5. Angol iskolaváros. 6. Vetíthető állókép. 
7. Néma béka! 8.... End; London városré
sze. 9. Csak félig! 10. Becézett Pamela. 
11. Lengyel város. 12. Pótmama. 17. 
Ház alsó, stabil része. 19. Drámaíró 
(József). 21. Havat útról géppel eltol. 22. 
Ugyancsak. 23. Bolgár pénznem. 26. 
Verdi operája. 27. Vezetékben kering.
29. Képző, a -vé párja. 31. Szándékozik.
32. Kőre, kőzetre utaló idegen előtag.
33. Testületi döntés. 35. Nagyon beteg. 
36. Énekesmadár. 37. Becézett Piroska. 
39. Nagyon kicsi. 40. Erősen csípő (étel).
41. Középen kiér! 43. Eladó áll mögöt
te. 44. Kenyeret vágó. 45. Príma áru jel
zése. 46. Ritka férfinév. 47. A gondolat 
folytatásának második, befejező része. 49. 
Hiszékeny. 50. Sportfogadás. 52. -nak, 
-... 54. Az egyik oldal. 55. Clunyi apát 
volt. 57. Szlovák autójelzés. 59. A tantál 
vegyjele. 60. ...-móg; zsörtölődik.

R. T.

A Helikon 7. számában 
közölt Főnyeremény című rejt
vény megfejtése: ...ha nem 
dobsz be némi aprót a játék
gépbe. 948410 1

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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Local Ckij-Napoca

Praiect realizat cu sprijinul Prim árid §i ConsiM ui local Cluj-Napoca.

Kiadványunkat Kokizsvár Rágármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támoga^a 

Prcáectul susfcine candidatura ara§ului Öuj-Napoca la titlul de Capátalá Culturalá Europeana2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 
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