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•  A NAGY KILOM ETRIK

KARÁCSONYI ZSOLT

Lapok, folyók
Az Utunk egykori szerkesztőségének egyik sarkában Bodor 

Ádám ül, a másikban Király László, és néha átpillantanak egy
másra, miközben a számukra a laptestben fenntartott helyet ki
töltő éppen aktuális penzumot írják, mert a folyóiratnak meg 
kell jelenni és szorít a határidő. Ez a nem is oly régen hallott tör
ténet az, ami eszembe jut, ha az erdélyi folyóiratok történetéről 
kell szólni. Feldereng, hogy voltak olyan szerkesztők, akik háti
zsákban cipelték az olvasóknak a lapot, sőt, a kilencvenes évek 
elején jómagam is jártam hasonló cipőben, amikor szerzőként 
úgy tettem szert honoráriumra, hogy eladtam néhány példányt 
az azóta megszűnt Előretolt Helyőrségből Nagyváradon. Történt 
mindez megegyezés szerint, és az akkori idők furcsaságai köze
pette, teljesen természetesen, magától értetődően. Épp akkortájt 
szűnt meg a Kelet-Nyugat, amelyből Egyed Emese olvasta fel egy 
versét ez év tavaszán...

A folyóiratoknak tehát vannak olyan pillanataik, amelyek 
beégnek emlékezetünkbe, sorsuk, hogy akár ki is apadhatnak, 
vagy új irányt véve haladnak tovább. Számos ilyen pillanat akad 
az erdélyi folyóirat-irodalomban, pillanatok, amelyekre szerkesz
tők, olvasók, egyaránt emlékezhetnek, és ezek elmondanak vala
mit a korról, amelyben e különös, az örökkel is játszó, ám a napi 
jelenségekkel is vígan vagy éppen komoran szembenéző szerzők, 
szerkesztők, irodalmi műhelyek munkálkodtak.

Van mit felidézni, például az Igaz Szó egyik lapszámát, amely
ben az akkor éppen huszonötödik évfolyamához elért Utunkat 
köszöntötték a kollégák. Jómagam is, ha szűkebb keretek között, 
ám mégis ünneplés okán láttam neki jelen írásnak, hiszen május 
havában jelent meg a Székelyföld kulturális folyóirat 200. lapszá
ma, egy olyan folyóiraté, amely bebizonyította, hogy hagyományt 
nem csak őrizni, de teremteni is lehet. Elképzeltem, milyen szép 
is az, hogy a Helikon szerekesztőségének ablakából átintegetek 
Székelyföld, Csíkszereda irányába, és ebben a gesztusban nem 
lesz más, csak derű és baráti vigasság, hogy lám, mily szépen te
szik, amit kell, a hölgyek és urak, még össze is kacsintunk, mint 
ahogyan egykor Bodor Ádám és Király László tehette.

A hétköznapok, az irodalmi folyóiratok történetének hétköz
napjai azonban némiképp beleszóltak ezen írásba, mert úgy lát
szik, nehéz megszabadulni a kerékkötés tájainkon ugyancsak 
régi hagyományától. Ha ünnepi hangulatokba merülve egy- 
egy folyóirat szerkesztői szinte már el is felednék a gazdasá
gi és egyéb „apró-cseprő” ügyeket -  jönnek az irodalmon kívüli 
erők, hogy lendületeket, lelkesültségeket akasszanak meg, mint 
tették nem is olyan régen a Látó kapcsán, vagy most, amikor a 
Székelyföld vált támadások célpontjává, mert csak magyarul je
lenik meg.

Mi mást is kívánhatnék ilyen felhős napok után a 
Székelyföldnek, és az Erdélyben megjelenő folyóiratoknak: felejt
sük el mihamarabb a vádiratokat, és örvendjünk, hogy minden 
viharok ellenére az irodalom, a magyar irodalom továbbra is ott 
hullámzik régi-új medrében tájainkon, derűs lendülettel, mint a 
májusi folyók.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Beszélgetés Gaal György irodalom- 
és művelődéstörténésszel

itt maradok, nem kell 
innen elmennem!”
-  Kolozsváron született. A család tősgyö

keres kolozsvári?

-  Anyai őseim az 1700-as évek elejé
től éltek Kolozsvárt. Többnyire értelmi
ségi a család, nagyapám, dédapám orvos 
volt, a nagyanyám ágán is több nemze
déken át volt orvos a családban. Ez a 
Gyergyai, illetve a szepesló'csei Engel 
ág, akik a Felvidékről kerültek ide. Apai 
ágon székely, a dálnoki Gaal család le
származottja vagyok. Egyik ükapám, 
Gaal Péter Kolozsvárt a főkormányszék
nél volt egy darabig fizetés nélküli jegy
ző. Mezőségi lányt vett feleségül, és így a 
dálnoki Gaal család egyik ágát letelepítet
te Magyarkályán, Mocs, Korpád vidékén. 
Volt köztük egyházmegyei főgondnok, 
Gaal Gyula személyében országgyűlési 
képviselő, dálnoki Gaal Jenő nagyapám 
jogász volt, Torda, majd Mocs főszolgabíró
ja 1900-tól 1919-ig. Sajnos, mind a dálnoki 
Gaal, mind a kissolymosi Gyergyai család 
erdélyi jelenléte a mi korosztályunkkal le
zárul. Szerencsére mind a két családnak a 
levéltári hagyatéka nálam van. A nagybá- 
tyámék rendre kimentek Nyugatra, sőt a 
szüleim is kimentek az 1980-as évek köze
pén, mert olyan viszonyok voltak itt, hogy 
mindenki menekült.

-  Gondolom, a gyermekkori szálak is 
erősen Kolozsvárhoz kötötték...

-  Éppen az államosítás, a kisemmizés 
évében születtem. A szüleimnek sikerült a 
nagynénémék egy Monostor úti házában 
kétszobás lakáshoz jutni, azelőtt szintén 
a Monostor úton egy átalakított istálló
ban laktak. 1949 márciusában ők is felke
rültek a kitelepítettek és kényszerlakhe- 
lyesek névsorára, s valamikor 1953 körül 
egy este megjelent egy teherautó, szépen 
felpakoltak, és a Szőlő utca tetejére vittek, 
ahol egyetlenegy, 35-40 négyzetméteres 
szobát utaltak ki a család számára. A ház
ban lakott még vagy két román család, kö
zös konyha, az udvaron közös csap, a közös 
budi öt perc sétára volt valahol az udvar 
végében, csatornázás semmi, két házzal 
arrébb a domboldal. Az egyetlen szobán
kat bútorokkal választották el, az egyik 
sarokban aludtam én a nagymamámmal,

a másik sarokban a szüleim, a fürdőszoba
sarok a Daniel-kályha mellé került, mert 
ott volt a legmelegebb. Édesapám a jogi 
végzettségével teherautóval szállította az 
árut szerte az országban, de amikor kény
szerlakhelyet kaptunk, nem mehetett ki a 
városból. Városi buszsofőr lett, de kiderí
tették róla, hogy „megbízhatatlan”, úgy
hogy a végén a városi közüzemeknél fel
ajánlották neki, hogy a buditakarítóknál 
vagy a szemeteseknél dolgozhat. A szeme
teseket választotta, és nyugdíjazásáig sze
metes sofőr volt. Úgy is hívták, hogy: a 
szemetes báró. Édesanyám mezőgazdasá
gi akadémiát végzett 1937-ben, 1946 kö
rül lett adjunktus a kolozsvári növényélet
tani tanszéken, aztán 1952-53 táján róla 
is felfedezték, hogy „rossz származású”, 
mert az apja egyetemi tanár, orvosprofesz- 
szor volt, a férje földbirtokos. Na, kirúg
ták. Egy darabig a rajoni néptanácsnál 
négy vagy öt falunak volt a gazdamérnö
ke, biciklivel járta Mákófalvát és környé
két. Onnan is kirúgták, s akkor elment 
„gépírókisasszonynak” a Centrofarmba, 
és 1971-ben onnan ment nyugdíjba. 1955- 
ben iskolába kellett mennem, és a szüle
iemnek sikerült a Király utca 29. szám 
alatt az udvar hátsó felében egy istálló
műhelyből átalakított háromhelyiséges 
lakásba költözniük. A szüleim az 1987. 
évi disszidálásukig ott laktak s én is ott 
nőttem fel. Beírattak a régi református, 
vagy ahogy akkor nevezték, a Petőfi utcai 
2-es számú magyar tannyelvű fiúlíceum
ba. Székely Ferenc volt a szigorú igazga
tó, a Nagy Székely, ahogy nevezték, na
gyon kedves tanító nénim Balázs Istvánná 
volt. Negyedikes voltam, amikor az iskola 
Apáczai Csere János nevének felvételére 
készült. Szigeti professzor előadássoroza
tot tartott a díszteremben Apáczairól, de a 
névadás előestjén lejött Bukarestből, hogy: 
Ady Endre. A Farkas utcai régi épületben 
levő gimnáziumot elnevezték Gheorghe 
§incairól. Ez 1959 tavaszán, a tanév vé
gén volt. És mit ad az ég, az újabb tanév
kezdéskor, ősszel megint előálltak: milyen 
jó volt az egyetemeket egyesíteni, hát az 
amúgy is egyazon telken levő két iskolát 
is csapják össze. így lett az Ady-§incai is
kola. Ötödikben két magyar és egy román

GAAL GYÖRGY

Helytörténész, irodalomtörténész. 1948-ban született Kolozsváron. Tanulmányait 
is itt végezte, a Babe§-Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát 1971- 
ben. Angol és latin nyelvet tanított különböző középiskolákban. Irodalomtörténeti 
tanulmányaiban feldolgozta többek közt másfélszáz év erdélyi magyar diáklap
jait és Kristóf György munkásságának román—magyar irodalmi vonatkozása
it. Helytörténeti szempontból jelentős, hogy újonnan feldolgozta és közzétette a 
Házsongárdi Panteon nevezetes halottainak a sírok helyrajzi megjelölésével ellá
tott jegyzékét. Jelenleg a Kolozsvári Protestáns Teológia magyar tanszékén ad
junktus; a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság és a Házsongárd Alapítvány 
ügyvezető elnöke; az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányának tagja. 2006- 
ban a Magyar Kultúra Lovagja lett.

osztály volt, a felsőbb osztályokban há
rom-három magyar osztályra egy-egy ro
mán jutott, de mire hetedikesek lettünk, 
megfordult az arány.

-  Volt példaképe a tanárok között ?

-  Kovács Endre német-magyar sza
kos tanárom és felesége, Báthory Jolán 
történelemszakos tanár, a református le
ánygimnázium utolsó igazgatónője voltak 
rám a legnagyobb hatással. De nagyon 
tudtam tisztelni Budait, a rajztanárun
kat is.

-  Nekik köszönhetően választott tehát 
pályát?

-  Engem a magyar, az angol és a tör
ténelem vonzott. 1966-ban, az érettségi 
küszöbén elég konfliktusos helyzet ala
kult ki a szüleim és köztem, mert anyai 
ágon az orvosi mesterség volt az „örökle
tes”, és úgy találták jónak, hogy menjek 
orvosira. Nagybátyám, Gyergyai Ferenc 
akkoriban kórbonctanprofesszor volt 
Marosvásárhelyen, többször bevitt az in
tézetbe, s néztem a boncolást, közben ma
gyarázták a szerveket. Az anatómiát na
gyon is jól tudtam, de a kémiát sohasem 
tanultam meg... Bejelentettem a szü
leimnek, hogy márpedig nem megyek 
Vásárhelyre, hanem itt maradok, s abból 
felvételizek az egyetemre, amit amúgy is 
tudok. Angol-magyar szakra felvételiz
tem, de magyarul meg sem kellett szólal
ni, mert román nyelvből és irodalomból, il
letve angolból volt egy-egy írásbeli. Akkor 
még öt év volt az egyetem, 1971-ben végez
tem. Ez volt életem egyik legszebb korsza
ka. A magyar vonalon kitűnő, még a Bolyai 
egyetemről származó tanári karunk volt, 
Szigeti József, Jancsó Elemér, Szendrei 
Júlia, Antal Árpád, Láng Gusztáv, Kozma 
Dezső, Sőni Pál... Az 1968-as párizsi di
áklázadásnak itt is meglett a hatása, 
mert a diákélet nagyon felszabadult. A 
magyar diákok is felbuzdultak és talán 
Új Hajtás címmel lapot akartak indíta
ni. A románok is alakítottak egy diákiro
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dalmi kört Echinox címmel, és annak a 
folyóiratát akarták beindítani. A kezdemé
nyezések a rektor és a pártbizottság elé ke
rültek, s ők eldöntötték: két lap nem lehet, 
hanem egy lesz, az Echinox, amelynek ti
zenhat oldalából három magyar és egy né
met nyelvű lesz. A filozófia karról Rostás 
Zoltán negyedéves hallgatót kérték fel a 
magyar oldalak szerkesztésére. Megvolt a 
három oldalunk, egyetlen feltétel az volt, 
nehogy olyant írjunk, amit a cenzúra ki
vág. Vagy ha valamit kivág, mindig legyen 
tartalékanyagunk. A kéziratokat odaadtuk 
a román főszerkesztőnek, Ion Popnak, aki 
továbbküldte a sajtóigazgatósághoz...

-  Magyarabbul a cenzúra-hivatalnak...

-  Igen, aztán pár nap múlva visszakap
ta. Vagy nem. Néha előszedtek: hogy me
rünk ilyesmit leadni? Vagy szóltak: gyor
san keressünk más írást, mert ez nem 
megy. Amikor Rostás Zoltán elvégezte az 
egyetemet, és Bukarestbe helyezték, a ne
gyedéves filozófushallgató Tamás Gáspár 
Miklós vette át a helyét. Annyira radiká
lis volt, a román szerkesztőségnek annyira 
irányt akart mutatni, hogy azt nem vették 
be, úgyhogy vagy három lapszám után töb
bé nem működött közre. Az Echinox akkor 
lett magyar szempontból igazi fórum, ami
kor összeállt az Egyed Péter-Szócs Géza 
szerkesztőpáros. Ok el tudták érni, hogy 
pár évig erdélyi viszonylatban is fogalom 
volt az Echinox, mert olyan szövegeket kö
zöltek, amelyekre mindenki felfigyelt.

-  És közben elvégezte az egyetemet...

-  Évfolyamelsőként végeztem 1971-ben, 
és a ia§i-i egyetem angol tanszékére kap
tam ajánlást. Kolozsvárra négy tanári ál
lást is hirdettek, mert éppen az egykori 
iskolám, az Ady-§incai angol nyelvű líce
um lett, és a négy hely egyike magyar tan
nyelvű osztályba szólt. Bementem a bizott
sághoz, leadtam egy nyilatkozatot, hogy 
lemondok Ia§i-ról, és kérem a kolozsvári ka
tedrát. Senkinek nem kellett, meg is kap
tam. Forró júliusi nap volt, amikor hajnali 
hat óra körül hazaérkeztem a vonattal. Az 
állomásról felmentem a Fellegvárra, leül
tem az épülő' Belvedere szálló egyik geren
dájára, és néztem a várost: „Na, itt mara
dok, nem kell innen elmennem!” Akkoriban 
a magyarokat szerteszét szórták az ország
ban. Öt évig tanítottam az Ady-Sincaiban, 
aztán a mai Apáczaiban, az akkori 3-as szá
mú iskolában. Később a Brassaiban és a ze
nelíceumban tanítottam, nyugdíjazásomig 
a Brassaiban volt az alapállásom. 1985-tól 
a protestáns teológián is tanítottam vagy 
huszonöt éven át. Az volt a feladatom, hogy 
magyar irodalomra és helyesírásra tanít
sam azokat a fiatalokat, akik a középisko
lában nem tanulhattak magyarul. Hiszen 
1985 után már alig-alig volt magyar líceum 
Romániában, úgyhogy a teológiára bejutot
tak fele román iskolában végzett.

-  Nehéz idők voltak, csoda, hogy egyálta
lán létezett teológiai képzés...

-  Hát... a rektor karon fogott, kivitt a 
hátsó udvarra: te, a Szekuritátéról szól
tak, hogy ha irodalomról van szó, mindig

a román—magyar irodalmi kapcsolatok
ról beszélj, és régi írókról, vagy olyanokról, 
akik a romániai magyar irodalomban sze
repeltek. Nyilvánvaló, hogy valakik a diá
kok közül minden óráról leadták a jelen
tést. Aztán a származásom miatt akartak 
beszervezni. A hetvenes években minden 
kedden szólt a Szabó család című műsor 
a rádióban. Édesapám meg-meghívta há
rom-négy barátját, édesanyám pogácsát sü
tött, s a Szabó család alatt kávéztak, be
szélgettek. Elsőéves tanár voltam, amikor 
egy szekus elkapott, bevitt egy tanterem
be, hogy ezután keddenként üljek otthon, 
és másnap jelentsem, hogy mit hallottam. 
Nem vállaltam. Egyszer jelentés ment elle
nem az iskolából. Egy napon az autóból ki
ugrottak, beültettek, becipeltek, este tízig 
ott gyó'ztek-fó'ztek... Minden nap, egy héten 
át. Megmondtam: azt aláírom, hogy bűnöz
tem, és megfogadom, hogy többet nem te
szem, vagy többet nem mondom, s ha ha
sonlóról hallok, értesítem az igazgatót — és 
nem őket! de azt, hogy rendszeresen kap
csolatba lépek, nem írom alá. Aztán egy 
tízéves érettségi találkozón több tanárral, 
diákkal beszélgetünk mindenfélét a bük
ki menedékházban, és valamelyik diák, 
hogy megkapja a végleges kiutazási útle
velét, vállalta, hogy az egészről jelentést ír. 
Engem is beinvitáltak, s a végén sok fenye
getés között elengedtek. Kínos napok vol
tak. .. az ember már az öngyilkosságon gon
dolkozott. .. Mert valahogy azt a benyomást 
keltették benned, hogy mindenről tudnak, 
még arról is, amit az ágyban csinálsz. Vagy 
gondolsz.

-  A Ceau§escu-rezsim egyértelmű célja 
volt, hogy részben a tömeges betelepítésekkel, 
részben a megfélemlítésekkel megroppantsák 
a kolozsvári magyarság gerincét.

-  Ezt főleg tanügyi téren éreztük, mert 
minden tanév elején harc volt a magyar líceu
mi osztályokért. Már a nyolcvanas évek elején 
megmondták a pártbizottságnál: a Brassaiban 
lesz két párhuzamos magyar osztály. Az egész 
megyében ennyi magyar osztály szerepelt az 
ő tervükben. Nyilvánvaló volt, hogy magyar 
perspektíva itt jóformán alig van, és mentek 
is el az emberek. Nekem is kifelé állt a szeke
rem rúdja...

-  De eljött 1989 decembere... Hogy került 
előtérbe a műemlékvédelem?

-  A Házsongárdi temető és szomorú csa
ládi esemény okán. Gaal nagymama hetedi
kes koromban meghalt. Úgy éreztem, hogy 
a hálámat azzal fejezem ki, ha majdnem na
ponta kimegyek hozzá a Házsongárdi temető
be, így egyetemista koromra már megismer
tem a temetőt. Anyai nagybátyám, Mikó Imre 
egyik karácsonykor kezembe adta Kelemen 
Lajosnak a temetőről szóló szövegeit: olvassam 
el, keressem meg az említett sírokat, megvan
nak-e még, milyen állapotban vannak. És ak
kor rádöbbentem: ez olyan világ, amellyel más
ként is lehet foglalkozni, nem csak úgy, hogy 
sétálunk benne. És az egyetemen Borbáth 
Károly azt kérte, hogy mindenki írjon egy 
dolgozatot a szülőfalujáról vagy a szülőváros
áról. Megírtam egy dolgozatot a Házsongárdi 
temetőről, meg volt elégedve vele, s odaadta 
Balogh Edgárnak, aki ráharapott: milyen jó,

a negyvenes évek óta senki semmit nem írt 
erről. És komoly húzásokkal a dolgozat meg
jelent a Korunk 1973. évi 2-es vagy 3-as szá
mában. Az igazi lökést az adta meg a kuta
táshoz, hogy a nyolcvanas években elkezdték 
bontani a Magyar utcát. Naponta láttam a 
pusztítást, tudtam az otthonukból, életükből 
kisemmizett hóstátiak tragédiájáról, az ön- 
gyilkosságokról, és elgondoltam: ennek az ut
cának a telekkönyveiból kirajzolódik a Hóstát 
története. A Korunk ajánlásával elmentem a 
telekkönyvi hivatalba, és 1868-tól az 1980-as 
évekig minden ház adatait kiírtam, így 1990 
után már ki tudtam adni a Magyarok utcája 
című könyvemet. Ugyanekkor kaptam felké
rést a Korunktól, hogy írjak egy városkalauzt 
magyar szempontokkal és vonatkozásokkal, 
mert legutóbb 1941-42-ben jelent meg ilyen, 
utána csak a román vonatkozások láttak nap
világot évtizedeken át. Megjelent a kalauz is, 
s ebből a vonalból ágaztak ki a további mun
káim.

-  Mindeközben a rombolás tovább folyik, 
el-eltünedeznek a Házsongárdi temető régi 
sírkövei... Mit lehet tenni?

— A törvény ugyan védi az épített örök
séget, de a vandál pusztítás ellen nem te
hetünk, amikor a Házsongárdban ellop
nak egy-egy bronzszobrot vagy lefeszítik 
a bronzbetűket, és a temetőgondnokság, a 
rendőrség széttárja a karját. A műemlék- 
épületekhez sem úgy viszonyulnak, ahogy 
kell, s erre intő példa a Kétágú református 
templom, ahol hiába tilos százötven-kétszáz 
méteren belül építkezni, alig hatméternyire 
tőle egy beton- és üvegpalota épül.

-  Ez ugyanolyan vandalizmus, mint a 
színesfémtolvajoké. Ráadásul hatósági.

— Igen, ha az anyagi vagy a pártérde
kek így követelik. Mert a Kétágú temp
lom melletti építésre pont akkor érkezett 
meg minden engedély, amikor Emil Boc 
volt a miniszterelnök és Kelemen Hunor a 
művelődésügyi miniszter. És persze olyan 
pap és főgondnok is kellett, akik aláírták 
az építkezést. De van egy harmadik vetü- 
lete is a dolgoknak: gyönyörű házak tulaj
donosait csak a tulajdonjog érdekli, a kar
bantartás már nem. Az idős, kisnyugdíjas 
lakóknak nem áll módjukban belevágni 
hatalmas tatarozásba, mások készülnek 
elköltözni, tehát nem érdekli őket az egész. 
Az anyagi érdek mindig felülírja a mű
emlékvédelmet, ez... „szabály”... írásban 
szoktuk értesíteni a területi felügyelősé
get egy-egy esetről, aztán ők teszik a dol
gukat, ha akarják, s ha nincs olyan érdek, 
ami őket is elhallgattatja. De eredmé
nyes együttműködés révén a Házsongárd 
Alapítvánnyal közösen sikerült műemlék
ké nyilváníttatnunk 396 sírt. A Kelemen 
Lajos Műemlékvédő Egyesület átvette a 
Házsongárd Alapítványtól a műemlékké 
nyilvánítás, a felmérések intézését, és fel
terjesztette a minisztériumba a javasla
tot. Mielőtt távozott volna tisztségéből, az 
előterjesztés Kelemen Hunor miniszter elé 
került, és ő alá is írta azt. De az ellen nem 
tudunk tenni, amikor a család kapartatja 
ki a híres előd nevét, és felvéseti a még élő 
maiakét...

BENKŐ LEVENTE
----------------------------------------------------3
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KNUT HAMSUN

Éhség
(részlet)

A kkoriban szüntelenül az u tcákat ró t
tam  és éheztem  K ristian iában , e különös 
városban, mely senkit el nem  enged úgy, 
hogy nyomot ne hagyna ra jta ...

É b ren  fekszem  a  pad lásszobám ban  
és hallom , a m in t odalen t az ó ra  e lü ti a 
h a to t; m á r  k iv ilágosodott és a  lépcső
kön m eg in d u lt a sürgés-forgás. Az ajtó 
m elle tt a  falon, m elyet a  Morgenbladet 
rég i pé ldányaiva l fed tek  el, v ilágo
sa n  lá t ta m  a  v ilág ító to rnyok  igazga
tó já n a k  közlem ényét; tő le  b a lra  pedig  
F ab ian  O lsen pék  h ird e tte  fr is s  kenye
ré t  pöffeszkedő, vaskos b e tűkke l.

A m in t k in y ito tta m  a szem em , szo
kásom hoz h íven  azon kezd tem  gon
dolkodni, hogy vajon m a ak ad -e  v a 
lam i, am in ek  ö rü lh e tn ék . Az utóbbi 
időben  szűkösen  éltem ; tá rg y a im  egy
m ás u tá n  ván d o ro ltak  el a  zálogházba, 
ideges le ttem  és ingerlékeny, s előfor
du lt, hogy a  szédülés egész n ap  ágy
ban  ta r to t t .  Olykor, h a  m ellém  szegő
dö tt a szerencse, s ik e rü lt  öt koronát 
bevasalnom  egy-egy tá r c á é r t  v a la m e 
ly ik  laptól.

E gyre  v ilágosabb le tt és én  o lvasgat
n i kezd tem  az ajtó  m elle tti h ird e té se 
ket; m á r  jól lá ts z o tta k  a  sz ikár, vigyor- 
gó b e tű k : „H alo tti szem födél A ndersen  
k isasszonynál, a  k ap u  a la t t  jobb ra”. 
Ez jó  ideig lefoglalt, a z tá n  am iko r h a l
lo ttam , hogy oda len t az ó ra  nyolcat ü t, 
felkeltem  és felöltöztem .

K in y ito ttam  az ab lako t és k inéztem . 
O n n an , ahol á llta m , egy ru h a s z á r í tó  
k ö té lre  és egy ü re s  te le k re  n y ílt k i lá 
tás; a  távo lban  egy kem ence lá tszo tt, 
enny i m a ra d t a leége tt kovácsm űhely
ből, m elynek  rom ja it a  m u n k áso k  m á r  
k ezd ték  e lta k a r í ta n i . K ikönyököltem  
az ab lak b a  és fe lbám u ltam  az égre. 
Ragyogó n a p n a k  íg érk eze tt ez a  m ai. 
M ár m egjö tt az ősz, a  finom , hűvös év
szak , am iko r m inden  sz ín t v á lt és el
m úlik . Az egyre  erősödő u tca i zsivaj 
c sak  úgy  vonzo tt kifelé; ez az ü re s  szo
ba, m elynek  padló ja  m inden  lépésnél 
m egbillen t, o lyan volt, m in t egy r e 
pedező, sö té t koporsó; az ajtón  nem  
volt rendes  zár, s a szobában  nem  volt 
ká lyha ; á lta lá b a n  é jsz a k á ra  felhúz
ta m  a h a risn y á m a t, hogy regge lre  v a 
lam elyest m egszáradjon . Az egyetlen  
kedvem re való tá rg y  ideben t a k is p i
ros h in ta sz é k  volt, e s té n k é n t i t t  ü ltem  
szunyókálva vagy  különféle dolgokon 
m erengve. A m ikor nagyon  fú jt a  szél, 
és oda len t ny itv a  m a ra d ta k  az ajtók, 
a  padló  és a  fa la k  baljós n y ik o rg ássa l 
nyöszörögtek, s az ajtó m elle tt, a fal 
a ljá ra  ra g a sz to tt  Morgenbladet-be te 
nyérny i h a sa d á so k a t té p e tt  a  h uza t.

F e lá lltam  és ném i reggeli rem ényé
ben á tv izsgáltam  a  kupacot a sarok

ban , az ágy lábánál, de sem m it nem  
ta lá lta m , úgyhogy v isszam entem  az ab 
lakhoz.

Is ten  tud ja , gondoltam , hogy van-e 
bá rm i é rte lm e tovább próbálkozni a 
m unkakeresésse l. Ez a  renge teg  e lu ta 
sítás , ezek a  fél-ígéretek  és k u r ta  n e 
m ek, a kecseg tető  rem ények, m elyek 
csak  csalódást hoztak , az egyre újabb 
és m indig  sikerte len  erőfeszítések k i
ölték belőlem  a  bátorságot. Végül m ár 
pénzbeszedőnek is felcsaptam  volna, 
de tú l későn é rtem  oda; rá a d á su l nem  
tu d ta m  le tenn i az ötven koronás óvadé
kot. M indig akadályok  gördü ltek  elém. 
A tűzoltókhoz is jelen tkeztem . O tt á ll
tu n k  m indnyájan  az előcsarnokban, 
félszáz férfi, és k idom boríto ttuk  a  m ell
k a su n k a t, hogy erős és m erész benyo
m ást teg y ü n k . Egy felügyelő k ö rb e já rt

és végignézte a  je len tkezőket, m eg ta 
p oga tta  a  k a rju k a t, ez t-az t kérdezett, 
előttem  viszont csak  e lsé tá lt, m eg ráz
ta  a fejét, és a z t m ondta, a  szem üvegem  
m ia tt a lk a lm a tla n  vagyok. Ú jra  je len t
keztem , e z ú tta l szem üveg nélkül, össze
vont szem öldökkel feszíte ttem , penge
éles te k in te tte l  néztem  m agam  elé, de 
a  férfi ú jra  csak  e lsé tá lt elő ttem  és el
mosolyodott — felism ert. A legrosszabb 
az volt, hogy a  ru h á m  kezdett olyany- 
ny ira  elrongyolódni, hogy m ár képtelen  
voltam  bárhova tisz tességes öltözékben 
jelen tkezni.

L a ssac sk á n  a lap o san  lecsúsz tam , de 
m ég m ennyire! Végül k u r tá n -fu rc sá n  
m indenem  odale tt, egy fésűm  sem  m a
rad t, egyetlen  könyvem  sem , a m it ol
v asg a th a to k , am ikor nagyon rám  t e 
lepszik  a szom orúság. Egész nyáron  a 
tem ető k b en  és a p a lo ta p a rk b a n  ténfe- 
reg tem , a  padokon ülve c ikkeke t í r ta m

a  lap o k n ak , h a sá b sz á m ra  g y á r to t
ta m  a  legkülönbözőbb dolgokat, f u r 
csa ö tle teke t, szeszélyes hóbortokat, 
n y u g ta la n  elm ém  szülem ényeit; k é t
ségbeesésem ben n éh a  egészen távoli, 
k ép te len  tém ákhoz  n y ú ltam , m elyek
kel h iáb a  k ín ló d tam  órákig , végül se 
hol nem  tu d ta m  e lsü tn i őket. A m ikor 
végeztem  az egy ik  cikkel, rög tön  bele
fog tam  a  következőbe, és r i tk á n  k ese 
red tem  el a  szerk esztő k  „nem ”-jeitől; 
folyton azzal b iz ta tta m  m agam , hogy 
egyszer m ajd  s ik e rü ln ie  kell. És v a 
lóban, néha , am iko r hozzám  p á rto lt 
a  szerencse, és jól m en t az írá s , a k á r  
öt ko ronát is k a p ta m  egyetlen  d é lu tán  
m u n k á jáé rt.

Ism ét fe lá lltam  az ablakból, odam en
tem  a  m osdóállványhoz és ném i vizet 
locsoltam  nadrágom  kifényesedett t é r 

dére, hogy feke
tébbnek  és k e 
vésbé v ise ltesnek  
hasson . M iu tán  
ezzel végeztem , 
szokásom  szerin t 
zsebre v ág tam  a 
pap írom at és ce
ru zá m a t, és e lin 
du ltam . H a lk an  
su rra n ta m  le a 
lépcsőn, nehogy a 
háziasszony ész- 
revegyen; m ár 
jó néhány  napja 
ta r to z ta m  a h á z 
bérrel, és vég
képp nem  volt m i
ből kifizetnem .

Kilenc óra 
volt. Kocsizörgés 
és hangok  zsi
vaja tö ltö tte  be 
a  levegőt, rop
p a n t reggeli kó
ru s , m ely a já ró 
kelők  lép teinek  
kopogásával és 

a kocsisok ostor- 
c sa tto g ta tá sáv a l 

keveredett. A zsibongó u tcazaj azonnal 
felpezsdített, rögtön elégedettebbnek 
éreztem  m agam . Mi sem  á llt távolabb 
tő lem , m in t hogy egészségügyi s é tá t 
teg y ek  a  fr is s  reggeli levegőn. M inek 
az én  tü dőm nek  a  friss  levegő? Erős 
voltam , a k á r  egy ó riás, p u sz ta  kézzel 
m e g á llíth a tta m  volna b á rm ely ik  konf
lis t. Különös, jó érzés, a  könnyed gond
ta la n s á g  érzése k e r í te t t  h a ta lm á b a . 
F igye ln i kezd tem  a  szem bejövőket és 
azokat, a k ik  m elle tt e lh a lad ta m , elol
v a s ta m  a h a ta lm a s  fa lrag aszo k at, ész
rev e ttem  a  p illa n tá s t, am elyet egy el
h a lad ó  villam oskocsiró l v e te tte k  rám , 
s á tenged tem  m agam  m inden  csekély
ségnek , m inden  je le n té k te le n  m ozza
n a tn a k , m ely az u ta m a t k e resz tez te , 
m ajd e ltű n t.

B árcsak  volna v a lam i h a rap n iv a- 
lóm egy ilyen fényes napon! A boldog 
reggel érzése e lbo ríto tt, fékezhetetle-
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nül elégedett voltam, s minden külö
nösebb ok nélkül dudorászni kezdtem 
örömömben. Egy hentes előtt egy asz- 
szony állt, karján  kosárral, kolbászt 
válogatott a vacsorához; amikor elha
ladtam  mellette, rám  nézett. Egyetlen 
foga volt. Az utóbbi napokban olyan 
ideges és érzékeny lettem, hogy az asz- 
szony arcától undorodva hátrahőköl
tem; hosszú sárga foga úgy meredt ki 
állkapcsából, akár egy ujj, és a tekin
tetében még akkor is kolbászok vil- 
lództak, amikor rám  nézett. Az é t
vágyam egyből odalett, émelyegni 
kezdtem. Amint kiértem  a piactérre, a 
kúthoz siettem, és ittam  egy kis vizet. 
Felnéztem -  a Megváltó templomának 
órája tízet mutatott.

Tovább sétáltam , minden gond nél
kül kószáltam az utcákon, megálltam 
egy sarkon, noha nem kellett, beka
nyarodtam és elindultam egy mellék
utcán, noha semmi dolgom nem volt 
arrafelé. Hagytam, hogy vigyen, so
dorjon a boldog reggel, derűsen rin 
gasson a többi boldog ember között; az 
ég tiszta volt és fényes, s az én hangu
latomat sem árnyékolta be semmi.

Most már úgy tíz perce bicegett előt
tem egy sánta férfi. Egyik kezében cso
magot cipelt, és egész testével sántikált, 
teljes erejét latba vetette, hogy haladjon.

Hallottam, amint zihál az erőfeszítéstől, 
és eszembe jutott, hogy talán vihetném 
a csomagját; végül mégsem igyekeztem 
utolérni. A Graensen utcán összefutot
tam  Hans Paulival, aki odabiccentett 
és elsietett. Vajon mi volt neki ilyen si
etős? Meg sem fordult a fejemben, hogy 
egy koronát kérjek tőle, egyébként pe
dig szándékomban állt a legelső adan
dó alkalommal visszaküldeni a taka
róját, amit néhány hete kölcsönadott. 
Csak egy kicsit talpra kell állnom, de 
eszemben sincs bárkinek takaróval ta r
tozni, talán már ma elkezdek egy cikket

a jövő bűntetteiről vagy az akarat sza
badságáról, bármiről, akármiről, amit 
érdemes elolvasni, és ami legalább tíz 
koronát hoz... Az írás gondolata egyből 
felvillanyozott, éreztem, hogy azonnal 
neki kell állnom kiönteni csordultig teli 
agyamból a gondolatokat; igen, keresni 
fogok egy alkalmas padot a palotapark
ban és nem pihenek, míg a cikket meg 
nem írtam.

De az öreg nyomorék egyre csak ott 
vonaglott előttem az utcán. Végül bosz- 
szantani kezdett, hogy ez a roskatag te 
remtmény folyton a szemem előtt van. 
Az útja mintha sosem akart volna véget 
érni; ta lán  pontosan ugyanoda igyek
szik, ahova én, és soha nem szabadulok 
a látványától. Ingerültségemben úgy 
láttam , mintha minden keresztutcánál 
megállna egy pillanatra, hogy megvár
ja, én merre indulok tovább, majd új
ra felkapja a csomagját, és teljes erő
ből nekilendül, hogy elém kerüljön. Én 
pedig csak baktatok, nézem ezt az ide
gesítő teremtményt, s gyűl bennem a 
harag. Éreztem, hogy apránként tönk
retette könnyed hangulatom at és ezt a 
tiszta, szép reggelt lerántotta magával 
az ocsmányságba. Olyan volt, mint egy 
döcögő rovar, amely erőnek erejével ki
harcolja m agának helyét a világban, és 
a teljes járdát elfoglalja. Mire felértünk 

a dombtetőre, úgy 
döntöttem, hogy én 
ebben nem veszek 
részt, egy kirakat 
felé fordultam, és 
megálltam, hogy el
tűnhessen. Amikor 
azonban néhány 
perccel később új
ra elindultam, az 
öreg ismét előttem 
termett: ő is lecöve- 
kelt. Anélkül, hogy 
végiggondoltam vol
na, három-négy dü
hös lépéssel utol
értem, és a vállára 
csaptam.

Egyből megállt. 
Méregetni kezdtük 
egymást.

-  Adjon egy schil- 
linget tejre! — szólalt 
meg végül és oldalra 
hajtotta a fejét.

H át innen fújt a 
szél! A zsebembe tú rtam  és azt mond
tam:

-  Szóval tejre kéne. Hmm. Manapság 
nagy értéke van ám a pénznek, és nem 
tudhatom, maga valóban rászorul-e.

-  Tegnap ettem utoljára Drammen- 
ben -  mondta az öreg -  egy lyukas fi- 
tyingem sincs, és még nem találtam  
munkát.

-  Mesterember?
-  Igen, szegecselő vagyok.
-  Miféle szegecselő?
-  Cipész-szegecselő. Egyébként m in

den cipészmunkával elboldogulok.

-  így m ár más a helyzet -  mondtam. 
-  Várjon itt néhány percet, megyek és 
szerzek m agának néhány őrét.

Amennyire csak tőlem tellett, olyan 
gyorsan siettem a Pilestraedet utcá
ba, tudtam , hogy itt az egyik ház má
sodik emeletén van egy zálogos, noha 
eddig nem já rtam  nála. A kapualjban 
sietősen lekaptam  magamról a mellé
nyemet, összetekertem, a hónom alá 
csaptam; aztán felmentem a lépcsőn 
és bekopogtam az ajtón. Biccentettem, 
és a mellényt a pultra  dobtam.

-  Másfél korona -  mondta a férfi.
-  Nos, igen, köszönöm -  feleltem. -  

Az a helyzet, hogy némiképp kezdtem 
megszorulni, egyébként nem váltam  
volna meg tőle.

Megkaptam a pénzt és a zálogcédu
lát, és sarkon fordultam. Mindent ösz- 
szevetve, nagyszerű gondolat volt zá
logba csapni a mellényt; így most telik 
bőséges reggelire, estig pedig elké
szülök a jövő bűntetteiről szóló tanu l
mánnyal. Az élet rögtön sokkal kelle
mesebbnek tűnt, és én visszasiettem 
az öreghez, hogy minél ham arabb 
megszabaduljak tőle.

-  Tessék! -  mondtam neki. -  Jól te t
te, hogy elsőként hozzám fordult.

Az öreg elvette a pénzt és vizsgálgat- 
ni kezdett. Most meg mit áll ott és bá
mul? Az volt az érzésem, hogy különö
sem a nadrágom térdét mustrálja, és 
meguntam ezt az arcátlanságot. Talán 
azt hiszi ez a semmirekellő, hogy való
ban olyan ágrólszakadt vagyok, mint 
amilyennek látszom? Hát a tízkoronás 
cikk, amit jóformán m ár el is kezdtem 
írni? Egyébként sem féltem különöseb
ben a jövőtől, több vasat tarto ttam  egy
szerre a tűzben. Mi baja van ennek az 
idegennek, ha egyszer én úgy döntöt
tem, hogy fizetek neki egy italt ezen 
a csodaszép napon? Az öreg pillantá
sa bosszantott, ezért úgy döntöttem, 
jól helyre teszem, mielőtt otthagyom. 
Kihúztam magam, és azt mondtam:

-  Jóember, úgy látom, van egy rossz 
szokása: megbámulja annak a térdét, 
akitől egy koronát kapott.

H átrahajto tta, a falnak tám asztot
ta  a fejét, és k itá to tta  a száját. Valami 
motoszkált abban az üres kobakjában, 
valószínűleg azt gondolta, hogy át aka
rom verni, m ert visszaadta a pénzt.

Nagyot toppantottam  és szitkozódva 
rárivalltam , hogy ta rtsa  meg. Vagy ta 
lán azt képzeli, hogy az egész felhajtást 
a semmiért csináltam? Mindent össze
vetve még az is lehet, hogy tartoztam  
is neki ezzel a koronával, különben is 
most hajtottam  be egy régi kölcsönt; 
ő pedig egy velejéig becsületes, egye
nes ember előtt áll. Röviden, a pénz az 
övé... És ne hálálkodjon, igazán öröm 
volt számomra. Viszontlátásra.

PAP VERA-ÁGNES
fordítása
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A nyughatatlan költő
L ászlóffy Csaba hódolatteljes köszöntése
Lászlóffy Csabáról, aki hetvenötödik 

éve kilátójába érkezett május 21-én, s 
távolodik (vagy közeledik?) a számára 
elérhetetlennek tűnő megnyugvás ösvé
nyein, még boldogult ifjúkoromban is
merkedtem meg, először természetesen 
a verseivel. Katonakoromban nemze
déktársa, Szilágyi Domokos (akit ő szá
mos felidéző versében Dominak nevez, 
és nem Szisznek, mint mindenki más?) 
is megemlékezett róla számos levelé
ben, mely leveleket csizmámba rejtet
tem, hogy az őrtoronyban olvashassam. 
Az a fajta katonáskodás, amelynek én 
foglya voltam, noha foglyokat őriztem 
(sorsunk feloldhatatlan ellentmondá
sa) idegen volt tőle, de tartan i akarta  a 
lelket bennem, ezért megemlékezett a r
ról, hogy ők is voltak katonák Lászlóffy 
Csabával, afféle operettkatonák, Szi- 
lágysomlyón. Lehunytam a szemem 
és az őrtoronyban, a Duna hullámai
nak monoton zúgásába veszve (akkor 
épült Luciu Giurgeni-nél a híd, régen 
volt) elképzeltem Csabát és Sziszt, mint 
operettkatonákat, és felderültem. Ez a 
derű, mint a Duna egymást sokszorozó 
hullámainak monoton zúgása, azóta is 
visszatér, ha verseit olvashatom, márpe
dig gyakran olvasom, lévén Csaba az er
délyi irodalom legtermékenyebb költője, 
teljesítménye m ár néhai, boldog emléke
zetű bátyjáét, Aladárét is túlhaladja.

Már csak ezért is felfoghatatlan és 
érthetetlen, hogy még nem született 
költészetéről, és most prózai és drá
mai műveiről nem is beszélünk (!), mo
nográfia, de ha belegondolok, nagyobb 
átfogó tanulmány sem, amely megpró
bálja tárgyilagosan elemezni nyugha
tatlan  barátom szerteágazó életművét. 
Mindez ékesen bizonyítja, hogy neve
zett erdélyi magyar irodalom mennyi
re megbecsüli önnön értékeit. Idősebb, 
pesti irodalomtörténész barátom, aki 
személy szerint is sokat te tt az erdé
lyi magyar irodalom anyaországbeli 
megismertetéséért, egyszer, a kilenc
venes évek közepén, kérdésemre, hogy 
ezt és ezt a díjat Lászlóffy Csaba példá
ul mikor kaphatja meg, legyintett, so
kan, különféle kuratóriumokban azt 
mondják, egy Lászlóffy m ár volt. Igen, 
ismertem el, ez kétségtelenül igaz, de 
hát Isten kifogyhatatlan kegyelméből 
két Lászlóffy van. Ezt láthatólag sokan 
azóta sem tudták érdemben feldolgoz
ni. Pedig elég lett volna csak beleolvas
ni Lászlóffy Csaba egymást követő ver
sesköteteibe, hogy láthassuk: Aladár 
egy és ő kettő. Költészetüknek term é
szetesen sok közös vonása is van, de 
ha lehet ezt mondani, Csaba még na
gyobbat markol, költészete némileg 
egyenetlenebb is, hullámhegyeket hul
lámvölgyek követnek, rengeteg itt is a 
kultúrtörténeti adalék, a szerepjáték, a 
kalandozás.

Lászlóffy Csaba általában empatiku
sán illeszkedik bele megidézett hősei 
benső világába, lélekvadász is, megany- 
nyi költő, festő és más hasonszőrű kó
bor bujdosó és magányos vándor jelenik 
meg verseiben, de prózájában is. Ezért 
képzett citátumvadászoknak is tudom 
ajánlani ezt a lírai allúziókban oly gaz
dag, kiteljesedő költészetet. Lászlóffy 
Csaba szerepjátékai legtöbbször sodró- 
an elbűvölőek, érdeklődési köre hihetet
lenül tág, utalásai kimeríthetetlenek, 
kapcsolódásai más költői életművek
hez jelzik, hogy mit is ta r t  igazán fon
tosnak a líratörténetből, de azt is, hogy 
számára a költészet egyetlen folyamat
nak is felfogható, hol a művek példá
san kiegészítik, néha taszítják, máskor 
vonzzák, értelmezik, hatálytalanítják, 
terrorizálják, folytatják és magyaráz
zák is egymást! Egyetlen -  néhai Panek 
Zoltán kifejezését idelopva -  hömpölyt 
alkotva!

De ez csak az ornamentika, a belbecs 
másban áll, elsősorban abban a kímé
letlen és nyers önvizsgálatban, amely 
évtizedek óta jellemzi Lászlóffy Csaba 
verses önanalíziseit. A költő mérlegre 
teszi, önmagát, a világot s irodalmunk
ban szokatlan módon reagál az őt ért bí
rálatokra, néha egyenesen Ezra Poundi 
hevülettel. A ketrecbe is zárt ameri
kai költő is aggályosán és dühösen re
agált az őt félreértő bírálatokra, m ár
pedig hosszú életében volt éppen elég. 
(Gondoljunk csak a cantók első fogadta
tására, vagy a Sextus Propertius átira
tait félreértő kritikákra.) A Lászlóffy 
Csabáéban is volt érthetetlen, finnyás- 
kodó bírálat éppen elég. Mivel Csaba 
meg van győződve igazáról, nem is
mer ellenvéleményt. Beszélgetéseink 
különféle városok, Pest, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy u t
cáin, utcasarkain éppen erről szólnak. 
Akinek m ár volt alkalma eszmét cse
rélni, a hetvenötödik életéve kilátójá
ba megérkező barátommal, tudhatja, ez 
nem éppen könnyű feladat. Csaba len
dületesen belekap valamibe, de ami
re ráállhatnánk hullámhosszára, már 
félreérthetetlenül az őt ért változatos 
és végeérthetetlen sérelmeket taglal
ja, amire beleszólhatnánk, ő m ár te r
mészetesen másról beszél, nyugha
tatlan  szelleme m ásutt röpköd. Nézd 
Lacikám, mondotta egyszer, felejthetet
lenül: a felfogásod kissé lassú, de nem 
rossz, figyelj!... És elkezdte megint sé
relmeit felhánytorgatni, igazát bizonyí
tandó. Ugyanis vakon hisz önnön iga
zában!

Elmondhatjuk: az igazi Lászlóffy 
Csaba megismertetéséért ő maga teszi 
a legtöbbet, de ugyanakkor éppen ő az, 
aki azt meg is gátolja, lévén, hogy eb
ben az irodalomban mindenki minden 
vélt vagy valódi sértést példásan szá

mon tart. Lászlóffy Csaba tud erről s 
ezt írja A másvilágra tévedt képzelet cí
mű szonett-koszorújában (A megtörtént 
jövő, 1993), amelyet egyik legzseniáli
sabb lírai remeklésének tartok:

„Nem lesz vigasztaló szent 
a jövő' sem, a szajha, 
ha mindent meg akarna 
szépítni, mi tiltó rend 
szabott ki ránk: a testre, 
lélekre, szóra, vágyra, 
hétköznapok sarába 
szüntelen visszavetve 
azt ki komolyan vette 
a célt, s azt is, ki ülve 
állt ki, sose szédülve 
alá a zúgó szennyben.
(Ideg, vér -  ne hagyj cserben 
a tajtékzó tömegben!)”

Ide felesleges minden kommentár, 
bámulatos és méltányolandó a már- 
m ár Tolnai Lajosi hevület, bár más pél
dákat is sorolhatnánk (vannak!). Mit 
is kívánhatnánk a hetvenöt éves költő
nek, a megnyugvás ösvényei fel-felde- 
rengenek, de távolodnak a ködben (ó, 
azok a nyomasztó transsylván ködök!). 
Mi történhetne, ha egyszer elérkezne 
oda? Elképzelni sem tudjuk. Ezért ki
tartást, munkakedvet, sikert és további 
versben bujdosásokat kívánunk, hiszen 
ezt is ő írta:

„Ki önmagára ébred -  
visszapillantva (meddig?) 
talán egy bojtos keddig -, 
mint levélről a férget, 
lerázza majd a félszet; 
ő, ki magáéban sem hitt, 
és senkiben sem eddig, 
csak az óvatosságban, 
s úgy járta át az érdek, 
mint lassan ható mérgek -  
félig halottá váltan 
motozgat most magában.
Ott legbelül homály van.”

És fel kell deríteni! Az Isten éltessen, 
Csaba!

BOGDÁN LÁSZLÓ
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LÁSZLÓFFY CSABA

J e l e n é s e k  -  J o h n  D on n e
„Az emberi értelem görbe tükre 
a tárgyak sugarainak: saját természetét 
a dolgok természetével összekeverve 
eltorzítja és meghamisítja a dolgokat.” 
„Testemet minden pompa nélkül 
temessék el! Nevem a jövő' korokra 
és az idegen nemzetekre marad...”

(Bacon)

Olyan az egész, mint egy szörnyű lidérc- 
nyomásos álom, mely időnként még ma is 
purgatóriumi lázzal tör rá.

A Föld túlsó felén mindig háború dúl!

„Megváltoztathatjuk a világot (!) Boldog 
kísértetkorunk helyszínei. Ha még érvé
nyes volna is a »meghívás«, ifjúságunk ked
ves játékaira tán mi magunk is rosszul 
emlékezünk. A megfejthetetlen titkok, a le
sajnált szándék, a meggyalázott tisztaság 
után a hóval takart temetó'domb eló'tt, te 
test, aki mindenből kifogytál: kire pazarol
nád, csigolyáidat ropogtatva kiért kínlód- 
nád ki magadból még azt a néhány idétlen 
mozdulatot?”

A hintón kívüli világ áttekinthetet
len. Elnehezült pillákkal félálomba me
rült. Szembogara mögött különös, heves je
lenetek zajlottak; nem volt biztos benne, 
hogy megkettőzött énjét csak álmodja-e. 
Altestének kígyószerű mozgása, vonaglá- 
sa csupa-csupa érzéseken túli, puszta érzé
ki tájra juttatta el, ahol azt a másik valakit 
bírni akarta. („Egyszer talán — gondolta -  
meg fogok tudni mindent magamról”).

Vajon nem az álom tipikus logikátlansá
ga idézte elő', hogy szomorú, sőt véres jele
netek viszonylag szelíd, bágyasztóan kusza 
boldogsággá olvadtak össze benne?...

Mint aki az idó' szárnyain lebeg, a tal
mi dicsőség felé. (Különösképp a »harmadik 
felvonásvég« idétlen; bár helyenként a kez
deti színtérváltás is lapos.)

Az orgazmusa, igaz, felületes volt. A sze
relem tetőpontján egy pillanatra visszatar
totta lélegzetét.

(„Mi ez a röpke kis remegés bennem?”) 
Aki megmámorosodik, annak közel 

van a színes kedélyű, sorsformáló világ. 
Megérintették (talán csak álmában), s az
óta újabb és újabb érintések érik... Elértek 
a rakpart végéhez, a rozoga »hintó« lelas
sult, majd félkört írt le.

A kétlovas kocsi (inkább csak döcögő fo
gat) epizódszerepben még megtette volna; 
s az agyonostorozásra sem igen reagáló ge
bék ballagásához egy estvéli ábrándozás 
is. John fojtott dühű ölelkezéséhez azonban 
semmilyen morális magyarázat nem szol
gált. O, aki egykor imádsághoz és irgalom
hoz szokott, valami alattomos mérget érzett 
szétszivárogni nemcsak ereiben, de idegei
ben is, mely késleltette az érzékiség ritmi
kába öntött vakmerőségeivel -  no meg a 
hódítás fizikai bravúrjával is -  elhíresült 
londoni csibész feloldozását.

„Epekedj csak... A visszautasítás lovagi- 
as »próbatétel«!

A női kegyetlenség: erény?...

De ne feledd el: ha valaki szentélyt emel, 
vagy a szétriasztott nyulacskáknak képzelt 
bűnök földjén újabb vadászmeséket gyárt — 
végül egyre megy: a halál előtt karikás sze- 
mű; nyúzott kisegér ez is, az is.

Ám addig! el ne illanjon — Szicíliának 
főztjeiből* -  az illat, az íz... Mire észbe 
kapsz, vakká perzsel a szerelem s a bűn.”

John egyetlen egyszer folyamodott nyíl
tan közönséges erőszakhoz. Ma úgy emlék
szik rá vissza, hogy tökrészeg volt. Az itá
liai zárdából megszökött hajadon, akinek 
lábát feltörte az újonnan vett topánka, az
nap este furcsa csavarintásokkal emelte 
egyre magasabbra a canzonettát, amelyet 
két hegedű, mandolin és cselló kísérettel 
is énekelt valamikor otthon. A skót whis
kyt kissé csípősnek érezte, nem ízlett ne
ki, s a juhtúrós vacsora sem. Inkább ivott 
az esztenánál.

Álmatlan éjszakájukon megeredt a tar
tós őszi eső; John kapkodó vad mozdulatok
kal kezdte vetkőztetni a lányt, akinek előbb 
még a talpa is lúdbőrözött, majd a pánik
szerűen gyors és rövid aktusból undok szi- 
pogásba menekült, miközben John, sajgó 
zápfogát szíva, a két nagy, pánkóként feszü
lő keblet szorította-tépte a félig sikerült pa
rasztnász után.

A vágytól elbutított pókláb a tűző napban 
csupa láng, petyhüdten is kaszálva ráng (el- 
alélt már az ég is).

„Maga a végzet a falánk -  s te tőlem me
nekülnél mégis.”

(A kéjenc /diai-
dala  volt ez... Az idillhez a va

kond is hozzáteszi-idomítja a maga földalat
ti alagútjait, túrásait.) Persze, ha az ember 
a kedvese előtt vetkőzik és megy ágyba, a 
szeretőket, a felkelő Nap ábrándozó gyer
meteg szíveket hitegető ébresztése előtt, 
egy bolha csípi meg... Amint imádottja 
halcsontrudacskákkal megerősített fűzőbe 
készül belebújni.

Az álarcokról az izzadtságcseppek köz
ben leáztatták a kopott aranyhímzést.

A hintón kívül minden alvilági volt és kö
dös. A városnak ezt a részét a hollók is elke
rülik. .. Kopogó léptek zaja a sikátorokban.

Hátradőlve a kemény ülésen tekinte
te átsiklott a lovakról az égre. Némi nyug
talansággal konstatálta: „Még tart a meg
rázkódtatások ideje. Eddigi életemben egy 
hatalmas tengeri állat gyomrában szorong
tam. ..”

A sós szélben a tengervíz hal- és olajsza
ga egyre töményebb... Most úgy tűnt, hogy 
különböző korszakok vitorlásai húznak el 
egymás mellett. Nagyképűek, hazug latrok 
szemét- meg hullaszagú nyüzsgésében... 
Borda- és lábtörés, kémkedésgyanú, kan- 
kó, ótvaros ábrázat! „Úgy »ülünk« Hozzád, 
mint teremtmény, ahogy ellágyulások után 
az ólmos végtagokra a lávaözön-hacukaL.” 
(Tökéletes, hibátlan szövegelés, mint a ha
bos felleg; mint a habozó lélek).

„A mérleg másik serpenyőjébe mi esik, 
Uram?”)Felemeli a kezét, és hiszékeny vi- 
gyorral integet a semmibe. A tarkóján lófa

rokba kötött haja fölött falánk sirályok kö
röznek.

Bozótos mellkasának partszegélyén, mi
előtt a viharvert gálya elrohadna, magához 
láncolja gyilkos szeretőjét, s a trópusi kábu
latban kész bűnbánatot tartani... (Csak a 
kísérteteknél riasztóbb rusnya némberek- 
kel henteregve kell óvakodni attól, hogy va
lamelyik bosszúéhes nőstény mágiát hasz
nál ellenünk.)

(John és a fúriák)
A test tündökléseit fölidéző improvizáci

ók. Vagy csak epeömlésre ingerlő, mindig a 
végső vacsorát bezabáló társaság.

Kopár reggelek, asztalterítékek — s ím- 
hol, étek helyett, a fúriák.

„Orrom hortyog kimerítően ismétlődő ál
maimban, mint orgona fújtatok; csak faty- 
tyam fortissimo-köhögése s az elnémult 
anyai szó.

Lecövekeltem, nincs hova tovább. Gyászos 
évek után nem újul meg többé a világ.”

A kétely húiján rég elkoptatott zenei 
hangsorok kopognak.

Kutatni: kinek őse atyafia vagy? Alkalmi 
álarcos nép: az ingyenes farsangi bohócko
dásnak mindig bedől. A világ pusztulása 
végleges... Senki sem képes visszafordítani 
azt a romlás, a kéjes erőszak elől?

Vakütések, törés, zúzódások közt mit kö
vethetek még a kezedet fogva?

... A kormon, füstön, öldökléseken élesen 
átütő márványerezetet.

Lengedező szellők közt pintyőke sírdo- 
gál, tengelic tengeti magát az ág tövében. 
Csöndes csurgóknál alig oltod szomjadat, 
s már üldözőbe vesz a veszettül menekülő 
provinciát dúló, tizedelő had, hogy kiszik
kassza testedet, torkodat.

Suta kölyökként is a lázadó utálat űzte 
bőszen holmi végzetes bűn felé.

Eszelős szemmel hogyan is fedezhette 
volna fel az asszonyöl békéjét?

(Sötétebb történelmi árnyjáték)
A templomok lerombolva, a szentély be

mocskolva... s ama legszentebb keresztfát, 
amelyet a Megváltó vére itatott át, elrejtette 
valaki. Mindazonáltal újabb várak és szen
télyek lerombolása következett. Ugyanis a 
felkoncolt herceg híveinek szűkebb csoport
ja, a lotaringiai lovagok nem voltak hajlan
dók rá, hogy alávessék magukat az újdon
sült zsoldosaival bélpoklosként harácsoló 
pisai érseknek. S útközben is mindenütt az 
angolszász meg az észak-francia lovagok
tól gyümölcsültetvényeiket és szőlővenyigé
iket, asszonyaik és kútjaik tisztaságát féltő 
keresztény hittestvérek mindenütt, kik va
lamikor, midőn hírét vették a Szentsírt fel
szabadítandó sereg érkezésének, a polgári 
erényeket zengő himnuszokkal és dicsőí
tő énekekkel, szenteltvizet osztva vonultak 
elébük, gyermekként örvendezve fogadták 
a lobogóikkal és vértjükkel kérkedő lovago
kat, szemüket s kezüket csókolgatván, hogy 
„Istennek hála érette, eljöttetek, hogy széj
jelzúzzátok a mocsok és megaláztatás po
gány igáját, s helyreállítsátok Jeruzsálem 
szent helyeit!” ..

» > > >  folytatás a 8. oldalon
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> » »  folytatás a 7. oldalról
Az éhség és a járványok felőrölték az el

lenállást, a város, ha elesett, lakosságára 
halál, rabszolgaság vagy elüldöztetés várt. 
A teljes pusztítást meghiúsították azok a 
viszálykodások, amelyek a zsákmány elosz
tása körül robbantak ki.

A keresztes had elvonult, mivel vezé
re megcsömörlött a legátussal való állan
dó súrlódásoktól... A keresztes vitézek rég 
megfeledkezni látszottak azon álmodozá
sukról, hogy megsemmisítsék a gyűlölt isz
lám ellenséget. Különben is, nem egyszer 
maguknak kellett békéért könyörögniük.

Az ifjú Johnt mágnesként vonzotta a me
diterrán klíma; mint aki megcsömörlött a 
nyugati kard évszázados otromba kérkedé
sétől és az örök üdvösség álnok legendájá
tól (mely végső fokon a vérontás s a veríték 
utálatos bűzével járt): az összevagdosott bőr 
és az elüszkösödött sebek hol letaglózó, hol 
gyomrot felkavaró undorával, valami (ere
dendő) vágy űzte a mór vagy mulatt bőr
szín fojtott rejtélye, »belső szabadsága« fe
lé; úgy érezte, hogy még a csóknak is más 
íze, sötétebb árnyjátéka van ezeken a tája
kon. Izzó megszállottsággal gyűjtötte az 
alexandriai önmegtagadás-önmegtisztulás 
és az újszaracén gátlástalan önpusztítás, 
megsemmisülés »szikrázó« példáit, kezében 
egy sárgult Nefrit-szobrocskával hosszasan 
eltűnődve, egy minaret keskeny árnyéká
ba vagy egy ókori oszlopcsarnokrom alá hú
zódva a száraz afrikai szelek elől: „Bennem 
is él egyfajta tragikus mag; ha nem próbá
lok meg küzdeni ellene, túlzásaimtól min
den bűnné válhat!...”

Kalandozásai során bőven kijutott az él
mény megízlelni a messzi tengerek sóját, 
amely a Föld érrendszeréből purgálódik. 
Evett korallfát, rágcsált sós tarackbúzát, 
vályogdarabot, de egeret, férgeket, gyíkot 
is.

Ha törött dárda hevert az útszélen, nagy 
ívben elkerülte, s zihálva rohant messzire a 
zsindelytetős háztól, melynek falára embe
ri agyvelő fröccsent... A legerősebb pajzs is 
kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megóvhas
sa érzékeny magányát. Elég volt neki reg
geltől napestig egy szerecsendió-sütemény; 
némelykor, ha a víz úgy vöröslött, mintha 
festve lett volna, azt is kiokádta.

Tűz feketéllt a sűrű parti ködben, vak
tában dörrentek a lövedékek, s ő, mint aki
nek az elméje elborult, áldozóhelyeket és az 
álszenteskedő papokat is elkerülve, köny- 
nyes szemmel, kétségbeesve rázta láthatat
lan bilincseit.

Nem irigyelte Cortést indiánasszonyai
ért, sem Torquato Tasso kihívó gyanakvá
sát, aki ép elméje határán önmagával tu
sázik most is valahol, hisz az udvaroncok 
réme, Ercole Fucci-Maddalo elől nincs aho
vá bújjon e földi világból. (Mi lesz, hogyha 
az őrangyalok is leselkedni fognak majd rá 
a mennyei árnyékszéken?!)

*

Az Öregisten őrjöngésig csiklandozná, 
cirógatná, viszolyogtatná a kerubok he
gyes szárnyaival; a tolluseprűtől még pen- 
delyes, hancúrozó gyermekkorában is

eliszonyodék, s bújt volt bútorok mögé, pin
cegrádicsok alá. Ekként próbálván palás
tolni az elalvása előtt szemérmetlenségekre 
unszoló szajhaárnyék-szagoktól, ördög-in- 
cselkedéseken túltevő boszorkány-pipiske- 
désektől való félelmemet.

„Savanykás vigyorú apám, ki elámulva 
láthattad még, miként gőzölgött a bábaasz- 
szony gonosz, babonás ármánykodásával a 
szurtos pólyám alól... Ily praktikákban volt 
részem bőven életem során: példának oká
ért akkor is, midőn az ispotályban a főkötős 
tenyeres-talpas rendbeli apácák kapzsisága 
miatt sínylődnöm adatott (ne is említsem itt 
a rendfőnöknőt, akinek a látásától hányni 
tudtam volna, s ki valahányszor kamarám
ban rám nyitott, minden egyes kis könnyel
mű ágybéli nyöszörgésem miatt hegyes te
kintetével nem átallott volna gyalázatomra 
nyársba húzni); vagy amikor az Essex ve
zérlete alatt a spanyolok ellen vagdalkozni 
kényszerültem (anno 1596!) -, jóllehet ret
tegett gyámom révén módomban lett volna 
különb neveltetésben részesülni, meggáto- 
landón hanyatlásomat.”

(intermezzo -  Privilégium-óda -  Johnról)

Álmatlan éjszaka után 
szegényszagtól szégyenkezőn, 
vagy már-már belefúlva...
Ruganyos test, zabföldön, sártengerben 
— sérülten? haldokolva?
Takarja-e valami a szemérmét, 
lelki csonkaságát, a mérhetetlen 
kínokat s a megalázást, amit elszenvedett; 
vagy az árnyéka is száműzetett?
Vakon tapogatózik még viszont 
a katedrálisok s szellemóriások emlék- 
árnyékában (jaj, hogyan lehetne elkerülni 
az újabb váratlan iszonyt?) -  
vagy csak a nemlét 
határán vágyik visszagondolni a 
megszállottság -  a formális logikát 
és prüdériát kicselező, emberhez méltó 
gerjedelem óráira, évszakaira.

Vajon hol őrzi (és melyik haza): 
hol hagyta volt el az atavisztikus érzés
foszlányokat? Talán egy kicsorbult 
kardél, egy még csak félkész 
s máris áthúzott kottafej 
játszik képzeletével 
ilyen esetlen tehetetlenséggel.

(Mégis: ki énekel?)

Az álom az egyén privilégiuma; 
a valóság a közös téboly.

*

Szatírái éle a londoni társaság, a jogá
szok, az eltorzított vallás, az udvar és a 
megvesztegethető bírák ellen irányult, kez
dettől fogva nem állt szándékában a há
nyattatásokat elszenvedett különc tanme
séjére pazarolni az oxfordi és cambridge-i 
egyetemeken bölcseletén és jogon palléro
zott tollát.

Ami arról szólhatott volna, hogy a szőrös 
Semmit igenis le lehet győzni. Magunkban. 

De az ember (néha) egyedül kevés hozzá... 
Fogadkoztunk eleget mi is, hogy eskünk 

megmásíthatatlan!...

Zsarnok a vágy? (Cselek, csapongás, hiú 
bolond! -  a hamis eskü a halál által egyszer 
úgyis felbontatik.)

„Aggodalmam spánieljei / hancúroz- 
nak bennem... Még most is ennyire féltesz, 
Mennyei Atyám?”

Fél élet rámegy a hiszékenységre, s a ha
zugságra a másik fele...(!)

(Az igazság is szemenszedett volna?)
Lángoló csodát lát.. Csukott szemhéja 

mögött háttérbe szorultak a legeslegnyer- 
sebb kiábrándító igazságok — elég leküzde
ni a sötétséget, s a Gondviselő visszatér a 
fellegekbe.

Most már tudja, hogy a lehetetlent kísér
tette.

„Isten megteremtett, ex nihilo, létet adott 
neked (ami ok a magasztalásra), és még
hozzá mindezt a semmiből; rosszabb voltál, 
mint a féreg, ami ok az alázatra; de nem te
remtett ad nihilum.”

Valami — hit vagy ámulat? — a gyermek
korba visszahív. Toronyiránt, arcod még a 
tiéd; szabályos lélegzetvétel: nyitott könyv 
a világ (!) és csupa bizalom.

Könnyű álom -  se fényesség, se végzet, 
csak ingatag körvonalak között a tehetet
len elzártság: sötétben tátongó szem- s száj
üregek.

Egy elodázott mozdulat is vétek -  prédá
jára les a kan (!) -: „féltékeny lihegéssel futok 
utána az emberi hústömeget olcsón (ki)mérő s 
megmételyező londoni sikátorokban.”

Mondd ki nyíltan, már úgyis megesett: 
defloráció\ Bizarr szó, ahogy cseng, már 
nem tépnek a lángok valahol bent, mint a 
kielégítetleneket.

S nem várod naivan, hogy az Egek Ura 
magához karoljon.

Míg magadra veszed utolsó inged, tes
tedből minden »szent« orgazmussal egy 
kicsit kevesebb marad. Kegyenc volnál?... 
(Csak csábító csend.)

„Saját jövőm fordult szembe velem -  s a 
múltam is. Ha ok nincs is rá, mindegy: apá
nak lenni idegállapot! Talán csak most, ta
lán csak minket környékez meg az okta
lanság; kínlódom mégis, mint egy örök 
álmatlanságba rántó utazástól...

(Az őrjítő zúgás, a fagy s az idegen pa
rancsszó: Kísérlet tárgya vagy!)

Teremtettem. A véletlent elűzve nem a 
puszta okot kerestem, hanem szövetséget 
minden sejtedben. S felfalásra váró génje
imben is tudtam, hogy: legyek rongy bár -  
de az akaratom soha.

S most pondrók helyett rág a keserűség s 
a kétely, nagy éhségérzetével.

Én volnék mostoha?”

Szürke szemébe nézett, s egészen meg
rettent (egykori magára ismert volna?) -  
„A nőt megművelni, nemcsak mint nős
tényt!” ..

Lesz-e mersze (vér a pucájában) gátlás 
nélkül folytatni?

(Okság, oktalanság)
Szíved ronggyá lett volna egészen, hogy

ha a féltett szabadság rögeszméjével zajgó

8



HELIKON
piacokon császkálva, mint agyarával a vad
kan, továbbra is a megnyergeletlenül hara
pós szukák, festett némberek leterítésén tö
röd az agyad...

Testeden ha fakad viszketegség -  asszo
nyok elméssége: titkos helyekre lecsapva éj
szaka is megfogják a kis fogócskáival téged 
oly kegyetlenül szipolyozó férget, mely édes 
álmodból képes volt felkölteni.

(„Családi belviszály”)
Más-más sors méhéból keltünk ki — 

John kábult fejjel lapozgatott kedvese 
naplójában. -  Mágiát gyanítok sokszor, 
mihelyt egy semmiség egész valómat föl
kavarja, holott a hosszú vajúdásból még 
meg sem született a váratlan öröm vagy 
pláne a bánat. Ót egyvégtében őröli a sá- 
pasztó bú (jobban, mint a fekete hullámok
kal hánykolódó óceánon a sárgaláz -  ez ol
lózás a II. Richárdból, Shakespeare után), 
most éppen egy lerágott büdös pipa mi
att, melyet egy »édes úri vendég« (bár szá
mára, igaz, ismeretlen valaki) felejtett itt. 
Ám tartósabb szag, ami ingerli ó't, amiatt, 
hogy ez a szegény fiú „csak úgy birtokba 
vette az ágyunk”.

„A párnámon feküdt!...” -  (közben ő ott 
felejtkezett valahol két nehezen kivehető', 
kopott térképvonal közt) -, „s te nem súgtad 
oda...?” — vagyis én (!), a messziségbó'l pislá
kolva perelő', pukkadozó árnyékának, hogy) 
—: „Gyalázat!”...

Hangja — ó, a torok kikezelhetetlen 
hörgjei (!) -  elbó'dül, mint a dob. Gyulladt, 
vörös szemmel érkezett haza, a szénássze
kér vég nélküli döcögésétó'l kimerültén. A 
tyúkok is szétrepdestek előle, miként ha 
előre megérezték volna fojtott indulatát... 
„Csak te nyújtózkodtál a repedt tükör előtt, 
a nagy, gyatra foltjait törölgetve buzgón -  
mondja szemrehányóan s ájtatoskodva 
sóhajtoztál magadban, hogy: jaj, mikor telik 
már egy velenceire ?”

Ki gondolhatta volna, hogy vészterhes ri
kácsolás lesz még ebből? Bezzeg nem jutott 
eszébe, hogy azt kutassa magában, a nő' re
megő' orrcimpáit figyelve: milyen balszeren
cse kísérte hóbortos útja során?...

Kit mekkora vétek vagy bűntudat fojto
gat, talány. Az asszonyi ész konklúziója vi
szont („Ilyen kedves angyalt még nem szült 
anya!” -  hangzik majd egyszer a John hebe
gése a Menny pitvarában) logikusan csat
tant végül, mint mindig: „Oszthatatlan a 
világ! -  te dumáltad be nekem, ne tagadd!... 
Csak épp mi nem tudunk megosztozni egy 
koszos ágyon?! Akkor hát mire fel a csalárd 
harmóniát hazudó kánon?”

(Új genezisről képzelegve tán)
A korábbi, elfuserált teremtés után — a 

laikus vallásosság rögeszméit vallók vagy 
Catulluson nevelkedett kéjencek -  lázadók 
és meghunyászkodók, de valamilyen ok
nál fogva a bevett civilizáció elől valósággal 
menekülők.

Felbőgött még utolszor, szomorúan, a 
hazahívó hajókürt, és ők ottragadtak a 
vadidegen partokon, a kiesnek tetsző vagy 
kietlenül sivár szárazföldszegélyen, sós or
cájukon tengerkönnyeiket elmaszatolva, 
óriáspáfrány-levelekkel legyezgetve ma

gukat: a mérgesen, buján virágzó, nagy 
pőre hajtásokat s lapukat rühes bőrrel is 
reménykedőn rágcsáló kisázsiai, marok
kói, örmény, görög édenkertről álmodo
zók.

É lők  vagy  h o ltak  — Jo h n  sokáig  h itte , 
hogy — időnként k ísé r te ik é n t h a z a já rn ak .

„Siralmas gyaloglihegés! kibomlott seb
forradás, anyajegyek, üszög: kié? — enyém e 
bárgyú, görbe váz!”

(Könnyű nekik; azoknak!... Akiknek a 
békesség zsíros bordáik között nyerít.)

*

Kitépte a régmúlt lapjait az agyából, 
mégis üldözik az emlékek. A félénk kuta
kodások, a lágyék kígyóbőr-sima csábítá
sa. Megboldogult apja sohasem értette vol
na meg, miért nyilatkozik maró gúnnyal 
fia ezen világról és két lábon járó húsevő, 
hűtlen nőstényeiről, hímharamiáiról, kiket 
Isten teremtményének tartanak.

A szűzies csóktól az  u n d o rig  m in d en  le 
k ü zd h e tő , kü lönösképpen  a  h á z a ssá g b a n , 
hol o ltá r i k é p m u ta tá s  s tö rv én y  szen tesíti.

Gelence

Boros kupa mellett, egy hosszú völgy 
mélyén, hol anyja az özvegység keserű ke
nyerét ette volt, öblös székébe furakodva, 
kuckója árnyékában legyezgetve magát, 
a férfias önbizalom tán önmagára talál... 
(Mennyit viaskodott a magára hagyott si- 
heder az öngyilkosság gondolatával!...

Az öngyilkosok fölött hujogó -  a szeren
csétleneket még halálukban is riogató — 
közítélet vajon nem a szeretet és a felebará
ti könyörületesség hiányából fakad?)

„Visszatérni a semmibe, és ez ok a megfon
tolásra és a tanulásra, hogyan tedd halhatat
lanságodat magadnak hasznossá, mert halha
tatlanságod halálos lesz, ha csak arra szolgál, 
hogy halhatatlan kínok között tartson...”

(S jól tudjátok, hogy az a John Donne pré
dikálja ezt ilyen tisztán, egyértelműen, aki 
fiatal korában kalózhadjáratokon vett részt, 
és versekben dicsőítette a testi szerelmet.)

„Jöjj, hölgyem, jöjj és vetkőzz le velem, 
vágy kínoz, mikor nem szeretkezem.
S  mint harcos, ha ellenségre talál: 
lándzsám megfájdul, mert nem döf, csak áll...”

(Az oltár előtt)
Ázott szirmokból virágszőnyeg. 

Megkésve, csapzott fejjel, berekedt torok
kal érkezett meg, mint mindig. Az ünnepi 
gyülekezet megrökönyödve bámulta, hall
gatta e semmi-ember groteszk ziháló moz
dulatait, szabadkozását, akire a boltíves 
ablak festett üvegén át besugárzott a meg
bocsátó napfény. Súlyos hajfonatával bajló
dott, szerencsére, a menyasszony is zava
rában. Amit Isten egybekötött, ember el ne 
válassza!... Ez volt a lényege, hogy aztán a 
»vegyessaláta«-népség kíséretében kibotor
káljanak a templom elé a pázsitra, ahol két- 
lovas kocsi várta őket és a pótlakájnak be
öltözött, parókájukat igazgató, gyanúsan 
vakarászó cselédek.

A zilált világban egy biztonsági öv segít, 
hogy át ne csapjon fölötted a hullámzás, vagy 
hasznavehetetlenül alá ne bukj te magad.

Mélyen beszívták a vihar utáni ózondús 
levegőt. Dohos grádicsokra lyukas csator
na zokogta rémületét. A fojtott süvöltésben 
csőrök, karmok szúrtak, téptek; az ember 
is csak féreg ilyenkor, a nyárutó is hozhat 
végzetet.

Roncsolt szárnyú rigó... a jégeső után, a 
Haragos Isten bugyrába zárva, csupa re
megés minden.

Szegényke férfi, mondták, tán csúfolkod- 
va, valahol (vagy csak benne egy nyiváko- 
ló hang); a bajadér-angyal azonban már ki
tartóan kapaszkodott belé.

Az ő térde rogyadozott, megpillantván a 
kisöpört udvar körülzárt sivárságát; ráadá
sul úgy látta, hogy fonnyadoznak már a kü
szöb előtt a falevelek.

Az ajtón belüli idő, persze, még viharo
sabbnak mutatkozott. A sok sörhabtól át
itatott fej megadóan vigyorog, ámde az ok
talan gerinc (vagy éppen fordítva?) hajlik 
vissza, hátra, mintha máris habozna; a 
sérült bordacsontnak is pont ekkor jutott 
eszébe a rosszra-emlékezés... Vékonyodni, 
gyengülni érezvén férfiúi izmait, forgókat, 
Ízületet -  mint aki, ejnye, most veszíti el ár
tatlanságát!

„S eközben ő felhevült combját két tér
dem közé szorította birtokolón.”

(Hisztériák monstranciája: az elfogult 
női vágy birtokot lát a szeretett testben!)

Torkomhoz ragadjon vastagodó, csere
pes nyelvem, ha új vigasságaim közepette ró
lad elfeledkeznék, Jeruzsálem!... És Padova 
és Párizs és Gibraltár és Szingapúr! S a 
Tűzföld!” Aznap éjjel ilyen imádsággal fo
hászkodott Istenéhez. Hánykolódva, mint 
aki készülődött már egy újabb utazásra.

Kajla füle pálmalevél volt! „Ha ti nem 
is, az ő talpa meghallja”... Dübörög a föld, 
vak villám csap fába, kőbe... (Az elefánt
talp nyilván viszket is.) Maga előtt látta, 
mint cammog a fáradt csorda... A soha meg 
nem írt kalandozások. Látta a szomjúhozó 
vak afrikai elefántot: szikkadt ormányával 
a porba túr mélyen.

*Horatius

Folytatása következő számunkban
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GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
Azonosság éjszakája

neked, Sally Mann

hunyorító szádhoz 
idomult a szemed 
néhány március alatt 
közéd állt az objektív 
felhígította a szavaidat 
a halállal is összekavarodtál 
nincs már semminek éle 
húsból átfolyás a húsba 
lassú szürkésfeketében 
ülöd az esti folyóbűzt 
velem is egyedül most 
renovált hídcserjékkel 
repedő bimbótömbökkel 
szemközt úgy teszünk 
mintha különbséget

Korosodó vágy
lefoglal a cipőorral
porba rajzoló sziluetted
feléd zötyög villamosom
hárman fogódzunk a rúdba
csip-csip-csókamód
túl közel vannak mind
e kintbe csak ha kapaszkodhatok
fiús vonásaiddal kivágod
magad a várók közül
és lányosán túrsz hajadba
és nem szállsz fel hogy
egy jól kiválasztott
semleges helyre állj
hogy nézhesselek
te zenébe bugyolált
hogy a tükröződésekkel
figyelhesselek
hogy én lehessek aki
tudomást sem vesz rólad
hogy megvetően pillanthassak
ha rám nézel na mi van
pedig te vagy az akiről
életem következő tíz percében
(ha sok a piros akár tizenöt)
szeretnék tiszta szívvel
nem venni tudomást
minden idegszálamat

egy apróságra feszíteni 
ami szerintem a tied 
(a szemed körüli romlás) 
s te nem szállsz fel 
hogy bennem örökre 
kérdés maradj kis hülye 
mi a fenére vársz még 
mikor erre tényleg mindig 
csak ez az egy jár

Anna
pólusainak nincs 
neve de vonz-taszít 
a háta melle 
bármerre fordul 
ő mező-közép 
s neked nehéz 
nem ott lenni 
ahol vagy fejben 
kerülni a lényt 
ki mindenképp 
ivódik beléd 
minden emlékkel 
erősebben 
beszélt és beszélt

akármikről 
a hangja mély 
a csendje mélyebb 
világközép 
az eltévelyedésben

egyenként adnál 
pórusainak nevet 
ha hagyná 
a fülhallgatóját 
kibogoznád 
zenélve üljön 
fel a nyári buszra 
az meg fűtse 
rázza addig 
míg megszűnik 
mágnes lenni

Hason
Úgy vagyok itt, mint egy 
kivilágított, hasznosnak 
ítélt, államilag támogatott, 
köztisztított, emberközeli, 
szavakkal telített, stabil, 
buja, egyre többször üres 
telefonfülke.

Kíváncsi
hosszas tétlenség alatt 
szűnt meg a dolgok tétje 
először reggel aztán tél lett 
nem jött már világos 
válasz a kérdéseimre 
az elsőt olcsó kávébűzös 
napszentületben 
szegeztem magamnak 
a másodikat ott ahol 
együtt jártunk 
sétálva kelletlenül 
formálva szavakat 
fenntartásképpen 
hogy aludtál? mondtam, 
miért? válaszoltál, 
kérdés hagyományos 
formája lett az érdek
lődésnek.
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ROBOZ GÁBOR
Ezt ne lássa más
Nem tudok beszélni, hogy elmondjam, 

amit tudok, ezért leírom, és ha te nem hi
szel nekem, akkor senki.

Amikor rád néztem, úgy éreztem, ben
ned bízhatok.

Annyi mindent láttam. De meg kell 
győznöd a többieket, hogy nem jelentek 
rátok veszélyt.

Ne félj elaludni.
Sietnem kell. Zavaros vagyok, muszáj 

összeszednem magam.
Nem tudom, mennyit mondtak el ne

ked. Azért zártak be ebbe a szobába, hogy 
írjak le nekik mindent, amit tudok azok
ról a közösségekről, amik mellett útköz
ben elhaladtam. Hogy tudják, merre biz
tonságos, és merre nem. Gondolom, tudni 
akarják, melyik irányban mehetnek to
vább, és nem akarják kockáztatni, hogy 
elveszítik egy sajátjukat. Pedig a vándor
lással nem oldanak meg semmit.

És mondom, én nem jelentek veszélyt. 
Nem én jelentek veszélyt.

Fiatal vagy még. Nem tudom, a fel
nőttek mennyit mondtak el neked arról, 
hogy mi történik a világban. De azt talán 
már te is tudod, miért a félelem uralko
dik mindenütt. Vagy talán mégsem. Úgy 
nézem, elég elszigetelten éltek itt.

Tudod, régen én is a családommal él
tem, de el kellett szakadnunk egymástól.

Fontos, hogy nagyon figyelj rám.
Szóval, a húgommal és a szüleimmel 

éltem, volt kertünk, postaládánk, ku
tyánk, ahogy nektek is. A szüleim bolt
jában dolgoztam eladóként. Elég ese
ménytelen életet éltem. Sokszor folytak 
össze a napok. Csak ritkán történt mi
felénk valami igazán szokatlan. Egyszer 
például bejött a boltba egy férfi, hogy vi
zet vegyen magának. Nagyon zárkózott
nak tűnt, furcsán beszélt, igazából csak 
azért jegyeztem meg, mert egyértelműen 
látszott rajta, hogy valami nincs rendben 
vele. Pár nappal később hallottam, hogy 
letartóztatták, mert a folyóba ölt egy fia
tal írót.

A húgom fiatalabb volt nálam, ő még 
tanult. Úgy zongorázott, mint senki más. 
Elvették tőlem.

Remélem, tudod, milyen szerencsés 
vagy, amiért még megvan a családod.

Épp egy vevőt szolgáltam ki, amikor 
a híradóból először hallottam a dologról. 
Nem is nagyon figyeltem oda, aznap este 
anyuék magyarázták el, hogy ez most va
lószínűleg komoly.

Nem olyan, mint azokban a történe
tekben.

Ez most nem kitaláció.
Sokkal később aztán ők is elaludtak.
Az életünk persze a híradás után is 

folytatódott. Én a boltba jártam, a húgom 
iskolába, a szüleim meg a kertet gondoz

ták, pihentek, ilyesmi. Gyakran sétál
gattam az erdőben, és gyűjtögettem a 
csiperkegombákat. Sokáig nem éreztem 
változást. Csak annyit, hogy én is elkezd
tem jobban odafigyelni a hírekre. Minden 
nap jött újabb, és minden nap szomorúb
bak lettünk.

De nem csak mi, hanem minden
ki. Legalábbis, akikkel én találkoztam. 
Először a szomorúság jelent meg az em
berek arcán, aztán meg azok a maszkok. 
Aztán azok is eltűntek, mert semmit sem 
értek.

Mi is szomorúak voltunk, de azért 
továbbra is minden este együtt va
csoráztunk. Összehúztuk magunkat. 
Összehúztuk egymást. Anyám kajával tö
mött minket, soha nem maradtunk éhe
sek. Apám anekdotákkal traktált, soha 
nem unatkoztunk.

Egyszer, sokkal később, amikor már 
csak ketten voltunk, legalább huszon
négy óráig nem jutottunk ételhez, és még 
így is átúsztam egy száz vagy talán két
száz méter széles folyót, a húgommal a 
nyakamban. Ezelőtt nem gondoltam vol
na, hogy ilyesmire képes lehetek, de rá
kényszerültem.

Azt se gondoltam volna, hogy ennyi 
mindent ki fogok bírni, mégis itt vagyok.

Elviselhetetlenül hiányzik a régi éle
tünk. Egy kisebb városban éltünk, nem 
érintkeztünk sok emberrel. Ezért van az, 
hogy csak sokára került ránk, pontosab
ban a szüléimre, a sor. Már nem is tu
dom, mennyi idő telhetett el, ez az egész 
nem ma kezdődött.

Tudod, amikor megéled, hogy minden 
megsemmisül körülötted, az idő jelentő
ségét veszti.

Nem értek az ilyesmihez, de azt hi
szem, leghamarabb a kultúra és a gaz
daság omlott össze. Fogytak az embe
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tője. A Korszakalkotók című tanulmánykötet társszerzője.

rek, akik fenntarthatták volna ezeket, és 
egyébként is egészen másra került át a 
hangsúly.

Hirtelen sokan lettek nagyon valláso
sak. Pont, mint amikor mindenki olyan 
régimódi napszemüvegeket kezdett el 
hordani. Ha azokat is közéjük vesszük, 
akik minden hitüket az orvosokba vetik, 
akkor meg pláne.

Tudod, mindenkinek kell valami fo
gódzó. Te szerencsés vagy, úgy látom, vi
gyáznak rád. Nekem a húgom a kapaszko
dóm.

Ezért kell segítened nekem.
Más nem fog.
Egyszer szemtanúja voltam annak, 

hogy egy vadállat megtámad egy fiatal 
srácot, és azok, akik a biztonságos fal 
mögül segíthettek volna rajta, nem tet
ték, mert féltek tőle. Mármint attól, amit 
esetleg bevihetett volna közéjük. Nem le
hettek biztosak benne, hogy hordozó, de 
nem mertek kockáztatni. Pedig igazán 
tudhatták volna, hogy ez nem így műkö
dik.

Mint annyian mások, ők is a történe
tekből szerzett tudásukra alapoztak.

Pedig a kitalációkkal itt most semmit 
sem értek.

Az elmúlt időszakban rájöttem, hogy 
amit gyerekként tanultunk arról, mit sza
bad és mit nem, mi helyes és mi nem, tel
jesen megváltozott. Úgy látom, most már 
mindent szabad annak érdekében, hogy 
fennmaradj. A régi szabályokat a kukába 
dobtuk, és nekem úgy tűnik, hogy nem 
írtunk helyettük újakat.

Vagyis most már tényleg szabad a vá
sár.

Képzeld, egyszer utunkba esett egy 
nagyváros, és láttuk, amint állatok 
mászkálnak mindenfelé. Ijesztő volt, de 
a húgomnak nagyon tetszett, úgyhogy én 
is próbáltam örülni neki. Embereket is 
láttunk, autókban, autók mellett, autók 
alatt, de ők csak feküdtek.

Remélem, azért még nem félsz az al
vástól. Nem szabad, nagy ajándék is le
het.

Anyuékat is úgy láttuk utoljára, mint 
azokat az embereket. Fekve. Őrjítő volt 
otthagyni őket, de meg kell értened, hogy 
nem tehettünk mást.

Meg kell értened, hogy muszáj volt 
meghoznom egy döntést.

Az egyik legfurcsább az volt, még az 
elején, hogy a hírekben lekerültek a napi
rendről a nagy konfliktusok. Amikről ko
rábban mindenki beszélt. Egy darabig még 
tudósítottak róluk, aztán már csak egyet
len nagy konfliktus maradt. Egyetlen be
szédtéma. Hogy a többivel végül mi lett, 
zajlottak-e tovább a háborúk meg a tőzs
depiaci folyamatok meg az összes többi, 
azt nem tudom. De nem hiszem.

Tudod, olyan volt ez az egész, mintha 
egy hatalmas fekete lyuk keletkezett vol
na, ami szinte mindent, beszippantott

Még arról is elég furcsa volt hallani, 
hogy a nagyon fontos embereket sem iga
zán sikerült megmenteniük. Azt gondol
tuk volna, hogy nekik nincs mitől tar-
>  >  >  >  >  folytatás a 12. oldalon
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taniuk, de végül kiderült, hogy ők is 
pontosan ugyanolyanok, mint az összes 
többi ember.

Senki sem tudja, hogy miért azok úsz- 
ták meg, akik.

A mindentudó orvosok egyből elvesz
tették híveiket.

Néhányan azok közül, akikkel útköz
ben találkoztam, örültek annak, hogy ez 
az egész így történt, ahogy. Ok azt mond
ták, hogy ha már muszáj, akkor legalább 
jó, hogy ilyen csendesen zajlik. Ez alatt, 
azt hiszem, azt értették, hogy a fertő
zés nem okozott mindenféle gusztustalan 
testi torzulást.

Egyébként, remélem, nem rémisztet
telek meg, mármint a kinézetemmel. A 
szavaim alapján tudhatod, hogy nincs 
bennem rossz szándék. Csak már régóta 
vagyok úton. Elhanyagoltam magam.

Egyszer a húgommal belekeveredtünk 
egy szörnyű viharba. Épp nem volt fe
dél a fejünk felett. Egy fa tövében húztuk 
meg magunkat, de belecsapott a villám. 
Nem ránk dőlt, kerestünk egy másikat, 
és azzal is ugyanez történt. Belecsapott a 
villám. Ezt is ép bőrrel megúsztuk.

Ezt csak azért mondom el, hogy tudd: 
én tényleg sok mindenen túlestem. Tu
dom, mit beszélek.

Valahol vicces, hogy korábban milyen 
sokféleképp képzelték el ezt az egészet, 
és egyik se jött be. Élőhalottak nem jöt
tek, de meteorok, árvizek se. Az is meny
nyire valószínűnek tűnt sokáig, hogy a 
mesterséges intelligencia, amit mi terem
tettünk, túlnő a fejünkön, és átveszi az 
irányítást. Meg volt az a másik nagy ked
venc, hogy mivel egyre több nemzet birto
kol atombombát, valamelyikük biztosan 
ledönti az első dominót.

De mindenki mellélőtt.
Tudod, az utazásunk során próbáltam 

úgy nevelni a húgomat, hogy majd tal
pon tudjon maradni, ha én már nem le
szek. Hogy ő tényleg az újak közé tartoz
zon. Neki csak úgy van esélye az életben 
maradásra, ha alkalmazkodik a megvál
tozott környezethez.

Neked is, bár ezt már biztosan elmond
ták páran.

Ha még nem, akkor én mondom: ne a 
múltról szóló történetekből akarj tanul
ságot leszűrni, inkább törődj bele, hogy 
semmi sem lesz olyan, mint amilyen ed
dig volt.

Az enyémen kívül az összes többi szto
ri érvénytelen.

A ti generációtok éberségén múlik, 
hogy marad-e itt belőlünk valaki.

Lehet, hogy ez most kicsit zavarosnak 
tűnik. De higgy nekem, a javadat aka
rom.

Egyre kevesebben vagyunk, vagytok, 
ezért egyre nagyobb szükség van arra, 
hogy másképp gondolkodjunk, gondol
kodjatok.

Szerintem a nagy dolgok ciklusokban 
zajlanak, és most csak arról van szó, hogy 
új szakasz kezdődik. Sőt, már el is kez
dődött. Csak nem mindenki tudja, vagy 
nem mindenki képes elfogadni.

Furcsa ezt kimondani, de tulajdon
képpen hálásak is lehetnénk, hogy ez az 
egész annyira csendben zajlott. Egy kicsi 
hisztéria persze volt, de az mindig van, 
nem is tudnánk meglenni nélküle. De 
most igazából nem volt vér és szenvedés. 
Csak alvás. Egyre többen aludtak el, és 
nem tudtuk őket felkölteni.

Bárki is akarta ezt így, szerintem elég 
kegyes volt.

Tudod, a változás általában fokozatos, 
nem egyik pillanatról a másikra követke
zik be. Ez az egész, ami történt, nem na
pok, hanem hetek, talán hónapok alatt 
zajlott le. Tényleg csak arról van szó, 
hogy szép lassan eltűnünk, és átadjuk a 
helyet másoknak.

A megváltás -  mondjuk így -  nem jött 
össze, de mindent nem lehet.

Biztos vagyok benne, hogy a ti generá
ciótok, vagy a következő tagjai már olyas
mit is meg tudnak majd figyelni, amikről 
nem olvashatnak a mostani könyvekben. 
Amikor korábban arról írtam, hogy álla
tokat láttunk egy városban, akkor még 
olyan élőlényeket láttunk, amiket felis
mertem. Veletek már talán más lesz a 
helyzet.

Nehéz lesz elfogadni mindazt, ami rád 
vár, ha ragaszkodsz a régi látásmódhoz.

Tudod, régóta vagyok úton, és sokat 
gondolkodtam ezen az egészen. Szerintem 
az a legnagyobb baj mindenkivel, vagy 
legalábbis rajtam kívül a többséggel, 
hogy egyszerűen nem bírják elviselni, 
hogy így alakult. Körmük szakadtáig ra
gaszkodnak a hatalomhoz. Persze lefoga
dom, hogy ezt senki se ismerné el.

Vagy nem is tudom, talán nem is iga
zán a hatalomról szól ez az egész, ha
nem arról, hogy mindenki a racionális 
gondolkodás rabja. Értem én, hogy mi
ért, de be kéne látniuk, hogy mindaz, ami 
régen vagy akár nem olyan régen még 
elképzelhetlennek tűnt, ma teljességgel 
elképzelhető. Itt nem a technológiai fej
leményekre gondolok. Hanem például ar

ra, hogy sehogyan sem sikerül kiutat ta
lálnunk a jelenlegi helyzetből, és tényleg, 
visszavonhatatlanul eltűnünk, a környe
zet pedig teljes átalakuláson megy ke
resztül. Erről sokan, sokféleképpen spe
kuláltak már, de szerintem kevesen 
gondolták igazán komolyan, hogy mindez 
valóban megtörténhet.

Neked már úgy kell felnőnöd, hogy 
mindenre felkészülsz.

Mindennel számolnod kell.
Ne építs a múltra. Semmit se higgy el 

abból, amit az emberek mondanak ne
ked.

Ti elzártan éltek. Az a benyomásom, 
hogy keveset tudtok. Én viszont az úton 
rengeteg mindent láttam.

Például azt is, ahogy a húgom pusztán 
szavakkal megvédett minket egy vadál
lat támadásától. Egy olyan nyelven szólí
totta meg a fenevadat, ami számomra is
meretlen volt, és sikerült elérnie, hogy ne 
essen bántódásunk. Amikor később kér
leltem, hogy magyarázza meg, mi tör
tént, semmit sem sikerült kiszednem be
lőle. Lehet, hogy ő már tényleg az újak 
közé tartozik. Ahogy talán te is.

Nem tudom, ez valamilyen isteni tevé
kenység eredménye-e, de szerintem meg
van a szépsége. Hiszen, ha belegondolsz, 
messziről szemlélve arról van itt szó, 
hogy az alvást az ébredés követi. De ezút
tal úgy, hogy egyvalami alszik el, és egé
szen másvalami ébred fel. Sőt, másvala
mik.

Közülünk a többség már elaludt, és 
várható, hogy egyre többminden ébred 
majd fel, amivel most nem tudunk mit 
kezdeni.

Talán magam sem hittem volna el 
mindazt, amit láttam, ha nem a saját sze
memmel látom. De ez történt, és mivel ti 
nagyon őrzitek a közösségeteket, nagyon 
féltek a külső hatásoktól, azt kell monda
nom, hogy korlátozott a látóteretek, ezért 
a gondolkodásotok is.

Egyáltalán nem hálás szerep az 
enyém. Kevesen fogadják jól azokat a hí
reket, amik megzavarják a nyugalmukat. 
Én már csak tudom, rajtad kívül itt min
denki rettegve és gyűlölettel néz rám.

Nem sokkal ezután történt, egy éj
szaka, a húgomat elrabolták tőlem. 
Koromsötét volt, nem ismertem fel, hogy 
milyen teremtményekkel van dolgom. 
Még az is lehet, hogy közületek valók vol
tak, nem tudhatom. Amikor az egyikük 
lesújtott rám, elvesztettem az eszméle
tem.

Magamra maradtam.
Látom, hogy a körülötted élők nem ro

konszenveznek velem. Persze értem, mi
ért.

Tudod, itt én vagyok az igazság birto
kosa.

Amit a többi lapra írok, az nagyrészt a 
fantáziám terméke, hogy időt nyerjek.

Amit ezekre, az teljesen hiteles beszá
moló.

Most már kizárólag a tapasztalaton 
alapuló történeteknek van értéke.

Elvették tőlem a húgomat. Segíts meg
találni, és segítek fennmaradni.
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HORVATH ELŐD BENJAMIN 
Téli helyzet

Az a helyzet, hogy a végét már megírtam, 
és hosszúra nyúlt el az eleje, 
ahogyan jöttem, úgy is hagytam nyomban, 
mikor még nem is volt közepe, 
ez az ötéves botladozás, Uram, se volt elég, 
hogy a kudarcot belássam, 
bár könnyen megbarátkozom vele, 
hát persze, mert minek is lihegnék.
Hogy a lelket ne üsse meg áram, 
a szoba sivatagában egy teve 
a gondolatot higgasztja le, 
fogai közt cigi ég.
Szív ahányszor vált a beat.
Együtt vibrál velük a kép.
Vagy egy beduinnal, aki tép.

De lehet a szív, ahogy magába táncol, 
s ahogy befordul s válik végtelenné, 
jéghideggé, ahogy a farkas és a hold 
közötti táv, ahogy a Rák egén 
a földi nép járomba fordul, 
ahogy a zongorán a könnyű nyár 
ledob minden ruhát és rajz a fény 
a testén, vagy ahogy az energiák 
robbannak, sűrűsödnek, 
tűz és víz és por és szén, 
és ahogy az űrben hirtelen csönd lesz, 
mint egy elhagyott part vagy gyermek, 
kopott tűsarkú, elszórt poén, 
télen párolognak így a földek, 
szelektív magány („nem fekszem már 
le akárkivel”), diszkrét pusztulás, 
rekreáció, vagy mit tudom én.

Dead man
kabai-átirat
Kerek tíz éve lettem halott ember.
Mentség vagy magyarázat erre sincs.
A part van, ahol elaludtam egyszer, 
az érzést keresem azóta is, 
az átmenetben azt az igazit.
Várni Kelet forró ölén, nyílt sebbel.
A sodromból se tud kihozni semmi.
Hiába nyakalom a farkasvért.
Nyugat felé eljutni Keletig, 
csakúgy, rutinból feldúltan kergetni 
széparcú holdat, kegyelmes, hamis fényt.
Ebből se lesz, legfeljebb rossz sztori, 
pár szépen elszalasztott nap meg év.
De kitartóan hajszolok azért.

A fergeteghava
Mostanában szőkék a nők, 
a körúton jól halad minden, 
a villamos a síneken.

A robbanás nyomait eltakarították, 
ülök itt szobámban, macskám figyel, 
ápolok pár sárga rózsát.
Korlátozni a dohányzást kéne még, 
no nem a kormánynak, hanem nekem, 
de egyelőre kicsi minden lépés.

Még egy ilyen télbe is belefagynak, 
rengetegen. Valami mindig elkap, 
valami nehéz, valami szép.

Hogy minden hang csak összecseng.
És szétterül és havazni fog minden. 
Szegény rózsa sokat szív.
Idemegyünk, el innen, 
oda, el onnan, aztán vissza, 
meg össze, meg ide, meg oda.
Elidőzünk közötte
egy cigire. Aztán megint csak hívni kezd 
és távolról nézve csak megyek,
amíg végre robban, lehull a lepel, 
a levél, a bugyi. Távolról nézve látszik, 
ahogy betakar a fergeteg.

2013. november 9.

Búcsú a tizenhármastól
az elalvás se könnyű 
pláne a felkelés, 
nem látom úgyse a végét 
de elölről sincs miért.

a szó csak szó és szó se 
nincs szerelem ami megment 
és hiába tudom ezt is 
okosabb nem leszek.
ha elhiszem hogy elmegy 
már le se késhetem, 
nekem nem is a tél fáj 
mer pont a kegyelem.

hogy hiába szép a kurva táj
-  pont úgy lefesthetetlen. 
amint magam megtalálom
-  kiégek ellentétesen.

ha folytatom se lesz más 
és körönként rövidebb. 
van aki egy esélyt vár 
s a kapun be se megy
de aki bemegy egyből 
örökre elveszett, 
szeretem én a hárdkórt 
félem mégis az egeret.
megérdemlem a bárdot 
és megérdemellek téged 
meg azt a titkos álmot 
és meg a kötelet.
lehetek csillagköd gyémánt 
földi meg égi szőnyeg 
vagy szimpla szörnyeteg
-  nekem is tűrnöm kell némán

amikor kiterítenek.

2013. d ecem b er 31.
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HELIKON

SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

A M úzsa  
színeváltozása

Margarétának

Ott ültem az íróasztalom előtt gör- 
nyedten, s a laptop fehéren vibráló kép
ernyőjét bámultam komoran.

S ekkor megjelent a Múzsa.
Olyan volt, mint egy szerelmes ver

sét fabrikáló, klasszikus költő képzele
tében: tipptopp, angyalarcú tündérke, 
áttetsző, lenge leple alatt feszesen dom
borodó, bizsergető bájakkal. Csakhogy 
én nem vagyok klasszikus verstanon ne
velkedett poéta doctus, tőlem jöhet bár
milyen dögös, mediterrán kiszerelésű, 
helikoni hölgy, én akkor is képtelen va
gyok disztichonban, alkaioszi vagy szap- 
phói strófában áradozni. Szóval hozzám 
a próza passzol igazából. Persze, ha ép
pen kéznél van valami testhezálló ötlet. 
Momentán azonban jól megírható ötlet 
helyett ez a szentimentális lírai produk
ciókért felelős, áramvonalas tünemény 
illegette magát kéznyújtásnyira tőlem.

-  Na, mire vársz? Vedd már a lapot, 
pontosabban a laptopot! Hát nem azért 
nyavalyogtál annyit, hogy ugorjak be 
hozzád? — nézett rám pajzánul moso
lyogva, amitől az agyam serkentésére 
szánt véráram merőben ellentétes irá
nyú és funkciójú testrészem felé vette az 
irányt.

Válaszként fölpattantam az asztal 
mellől, és vadul a Múzsára vetettem ma
gam. O azonban könnyedén kitért elő
lem.

-  Hú, de rámenős lettél egyszerre — 
duruzsolta. — Én meg azt hittem, hogy 
intellektuális problémáid vannak. Hogy 
ihletre van szükséged. Hát azért kellek 
én neked, hogy megdugjál?! Gyerünk, 
kapj el, ha tudsz! Vagy csak papíron 
vagy olyan belevaló pasi? — vihorászott 
csúfondárosan.

Nekilódultam. Már-már sikerült el
kapnom, az utolsó pillanatban azonban 
kicsúszott a kezem közül, s csak az az 
őrjítő, istennői illat maradt utána a szo
bában...

S ekkor megjelent az asszony.
-  Te meg minek rohangálsz itt nekem 

az asztal körül? -  nézett rám megütköz
ve.

Zavartan fékeztem. Csomagokkal föl- 
málházva állt előttem. Olyan volt, mint 
egy hosszú útra készülő, egyszemélyes 
tevekaraván. Csakhogy ő nem indulóban 
volt, hanem szokásos bevásárló körútjá
ról érkezőben.

-  Én meg azt hittem, hogy írsz — 
mondta csalódottan. — Hogy legyen egy 
kis pénzünk a nyaraláshoz! Te azonban 
ehelyett kerge birka módjára fel-alá fut
kosol a szobában. Vagy a neten nézed a 
meztelen csajokat. Azt hiszed, nem tu
dom?

-  Éppen azon voltam, hogy valamit 
összehozzak — makogtam zavartan. — 
Ne hidd, hogy olyan könnyű, ahogyan te 
gondolod...

-  így a laptop körül ugrándozva?! -  
vágott a szavamba hitvesem. — Azt hi
szed, beveszem ezt a süket dumát?! 
Mondhatsz te nekem bármit, az íráshoz 
egyszerűen csak az kell, hogy nyomd le 
a feneked a székre, s kitartóan dolgoz
zál. Különben is, ha már ilyen nagyfo
kú mozgásigényed van, vidd le a szeme
tet! Két napja már, hogy ott büdösödik a 
konyhában.

-  Igenis, a szemetet! — rikkantottam 
vidáman, hogy ilyen könnyen megúsz
tam a balhét, s máris rohantam lefelé 
a lépcsőn, nehogy valami más feladat is 
eszébe jusson az asszonynak. Meg aztán

É nlaka

arra is gondoltam, hátha beugrik közben 
valami épkézláb ötlet, s ha mégsem, vég
ső soron leírhatom ezt is a dögös, kis mú
zsával, aki miután jól fölizgatott, gálád 
módon faképnél hagyott engem.

Mi, m acskák
Lilinek

Eredetünkről megoszlanak a vélemé
nyek. A Macska Tudományos Akadémia 
jelenleg is érvényes álláspontja szerint 
mi, macskák, Ázsiából származunk, 
s azért kellett elvándorolnunk onnan, 
mert a pusztai macskák kiszorítottak 
minket egerésző területeinkről. E tudo
mányos elmélet képviselői szerint két 
nagy ágra szakadtunk, az egyik fölment 
északra, a másik nyugati irányba vándo
rolt tovább, s a hét kandúr vezette hősi
es macskafoglalás után ott telepedett le, 
ahol most is élünk. így lettünk mi nomád 
macskákból házi macskák, akik foggal- 
karommal ragaszkodnak az őskandúr
jaik által rájuk hagyott Macskahonhoz. 
A macskakadémikusok szerint a messzi 
északon élő macskákkal való rokonsá
gunk megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka 
a hasonló nyávogás és a halételek szerfe
letti kedvelése.

Manapság azonban egyre többen von
ják kétségbe ennek a macska eredetel- 
méletnek a hitelességét. Vannak, akik 
azt hangoztatják, hogy a Szíriusz vala
melyik bolygójáról származunk. Onnan 
a kutyák miatt kellett eljönnünk. (Az 
említett égitest a Nagy Kutya csillagkép 
legfényesebb csillaga, kutyacsillagnak is 
nevezik.) E teória hívei meg vannak győ
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ződve arról, hogy nemcsak a bolhákat, 
de a civilizációt is mi hoztuk a Földre, s 
rendkívül kifejező, árnyalatokban gaz
dag nyávogásunk a világ legősibb nyel
ve. Kaparásírásunk rejtélyeit manapság 
megszállott macskanyelvészek kutatják. 
Velük szemben más macskaság kutatók 
azt állítják, hogy kezdettől fogva mosta
ni vadászterületünkön éltünk, amit ide
je lenne már rólunk Macska-medencének 
nevezni. Állításuk szerint ez a földke
rekség legjobb helye. Rágcsálókkal teli, 
tejjel-tejföllel folyó Kánaán.

Kezdetben Macskaország szépen gya
rapodott. Aztán a balsors lesújtott ránk. 
Keletről kóbor kutyák törtek be. A ku
tyajárások nagy károkat okoztak popu
lációnkban. Kelet legnagyobb kutyabi
rodalma is szemet vetett országunkra. 
Több százezres falkával támadtak ránk. 
Hiába harcoltunk hősiesen: az ellen
ség számbeli fölénye és a macskavezére
ink közti egyet nem értés a vesztünket 
okozta. Vereségünk Macskavész néven 
került a történelemkönyvekbe. Másfél 
századdal később egy genetikailag elfaj
zott ragadozómadár, a kétfejű sas ural
ma alá kerültünk. De ott garázdálkodott 
nálunk több évtizedig a világ legna
gyobb, Iván névre hallgató medvéje is. 
Ráadásul a Középkorban szőrszíne mi
att számos ártatlan fekete macska lett 
az Inkvizíció áldozata. A külső ellensé
geken és a vallási üldözésen kívül macs
ka-polgárháborúk is gyengítették ha
zánkat. A huszadik században például 
a vörös macskaterrort a fehér macskák 
terrorja követte.

A hajdani Nagymacskaországnak má
ra már csak harmada maradt. Sok macs
katestvérünk él kisebbségben a szomszé
dos országokban, s nap mint nap küzd 
macskajogaiért. Vannak, akik kénysze
rűségből vagy a jobb megélhetés érdeké
ben Nyugatra surrantak ki. Manapság 
már kevés olyan ország van, ahol ne len
nénk jelen.

Mi, macskák, csupa ellentmondás va
gyunk. Nem tűrjük a pórázt, a paran
csolgatást, a fogvatartást. Ha kell, mind 
a hét életünket feláldozzuk a szabadsá
gért, de ugyanúgy szeretjük a kényel
met is, a fotelek puha öblét. Képesek va
gyunk hosszú időn át feszülten figyelni, 
természetünkhöz tartozik azonban a 
lustaság is. Hízelgésünkért cserében el
várjuk, hogy kényeztessenek, fenntart
juk azonban annak a jogát, hogy bármi
kor megkarmolhassuk a simogató kezet. 
Egyszóval nehéz minket kiismerni, de 
hát éppen ettől vagyunk mások, mint a 
többi négylábú.

T alapzaton
Na, végre! Már azt hittem, soha nem 

jutok föl ide. Amióta az eszemet tudom, 
mindig is szobor akartam lenni. Nemes 
arcélű, egész alakos. Lehetőleg már
ványból vagy színesfémből. Persze, a ta
nító nénimnek, meg a pályaválasztási 
terveim után kutakodó iskolapszicholó
gusnak ezt nem kötöttem az orrára. Az 
ilyesmit nem veri nagydobra az ember.



HELIKON
A családomm al sem osztottam  meg t i t 
komat. Még valam elyik rokonom kereszt
be te tt volna, amilyen stréber fam ília 
vagyunk. A nnál céltudatosabban készül
tem  azonban gyerekkori álmom megvaló
sítására. A széljárásnak megfelelően hol 
ide, hol oda álltam , s m indig a megfele
lő pillanatban, hogy végre felállhassak 
a talapzatra. Senki se higgye azonban, 
hogy könnyű volt végigcsinálni. K urvára 
oda kell figyelni az ak tuális  irányvo
nalra, különben ráfázik az ember, s szo
bortalapzat helyett m unkatáborba vagy 
akasztófára kerül. Vagy, am i még ennél 
is rosszabb, megfeledkezik róla az utó
kor. Nekem azonban bejött. S ikerült elhi
tetnem , hogy m indig önzetlenül cseleked
tem. Hogy nem a magam, hanem  a nép 
érdekeit szolgáltam, s nemes eszméket 
hirdettem , am elyekért ak á r az életemet 
is feláldoztam volna. Persze, hogy nem ál
doztam föl! Hülye lettem  volna, ha  azért 
a sok bunkóért a vérpadra megyek. Ez a 
recept, ha  elég k ita r tá s  van bennünk, s 
a nyelvünk is kellőképpen vastag  és sely
mesen simogató, be szokott válni. M ert 
akárm ilyen m agasan is áll az ember, a 
feje fölött azért még m indig akad egy-két 
kényeztetésre váró ülep. Különben olyan, 
hogy nép, nincs is, csak becsapható embe
rek tömege, ak ik  egész nap lótnak-futnak 
ügyes-bajos dolgaik u tán , s akiket egy re 
torikailag  jól képzett szónok a legőrül
tebb cselekedetekre is rávehet. Ami pe
dig a nemes eszméket illeti, azok bizony 
koronként változnak. Az emberek többsé
ge pedig feledékeny. Ebből élnek évezre
dek óta azok, ak ik  nagy hangon hirdetik, 
hogy közösségüket szolgálják.

Istenem, milyen csodálatos innen, 
magasról a h a lha ta tlan ság  pózában fi
gyelni a világot! Arról nem is beszélve, 
hogy m ennyire felemelő volt a szobor
avatási ünnepség. Még most is a fülem
ben csengenek az emberi nagyságom at, a 
pályám  kivételes ívét m éltató szavak. A 
lelkes szavalatok, a közönség áhítatos te 
kintete. Még jó, hogy bronzba öntöttek, 
különben eleredtek volna a könnyeim. 
Csak egy pasas ásítozott a hátsó sorban. 
Neveletlen, piszok fráter! Nem tudja, ho
gyan kell viselkedni ilyen kivételes a lka
lomkor! Szerencsére rajtam  kívül senki 
sem vette észre. A végén többen is lefény- 
képeztették m agukat velem. Jól jön az a 
fotó a családi albumba. Még az unokáik 
is ezzel fognak dicsekedni.

Most m ár csend van. Elment az utol
só bámészkodó is. Lassan leszáll az este. 
A holdfény jólesően végigsimít rajtam . De 
nini, két a lak  közeledik felém! Biztosan 
lem aradtak az ünnepségről, s most ak a r
ják  leróni a tiszteletüket előttem. Ajaj, ko
szorú helyett feszítővas van a kezükben!

-  Hé, maguk! Mit akarnak?!
— Nyugi, faszikám! Semmi bajunk ve

led.
— Hallják?! Ne m erjenek hozzám nyúl

ni!
-  Ne parázz már, haver! Nincs ebben 

semmi személyes. Mi csak egyszerűen 
bronzban utazunk. A tesó hallo tta  a rá 
dióban, hogy te  m indig a közösség ér
dekeit képviselted. Akkor meg m inek 
sajnálnád  most a nép fiaitól ezt a kis 
színesfémet?

B A L Á Z S  T IB O R  

F ó k á c s k á v a l  T u s n á d o n
(Zsófinak, hát persze)

Azon a nyáron valami volt, 
kölcsönfény volt az, vagy vakfolt.

A fenyvesek közt állunk ketten, 
itthon, és látod: idegenben, 
a világ nincs is, vajh’ mi végett 
lenne ő ak a ra t és képzet, 
Schopenhauer nem járt még erre, 
rá se fütyül erre a versre.

Tusnádra fut be a vonat, 
innen majd a Mennybe tolat, 
közben évek telnek el, évek, 
én meg retrósként visszaélek.

A fények itt most szertefolynak, 
bizsergetik hátát az Oltnak, 
és jobbra-balra medvevészek, 
Fókácskám -  és sehol egy lélek.

Tusnád üres, mindenki elment, 
az Égben vásárolnak telket, 
akik ma minket idevártak, 
ők máshová szegődtek: árnynak.

Az a nyár immár sehol sincsen, 
ezt akarja, s képzeli Isten,

kétezertíz júliusában 
igen, talán egy másik nyár van, 
emlékeim még odalöknek 
holmi rövidfutamú hitnek.

Rövid e nyár és rövidített 
minden, ami még hozzá köthet, 
minden le van kurtítva, nyesve, 
ez a nyár össze van esve.
Már alig látlak benne, Lányom, 
és vajon, téged kéne látnom? 
Fenyves zúg itt, bukolikába 
áll be a táj, beáll, hiába, 
vaku nem villan, ecset sincsen, 
ami végre megörökítsen, 
nem nyílnak itt költői képek, 
Lányom, nem, bárha téged nézlek, 
medvék csörtetnek, jönnek erre, 
medvék járnak rá itt a versre!

A földiek Istenhez járnak,: 
„örökléte legyen e nyárnak!”
Az égiek közül még egy se 
száll le e kék tusnádi estre, 
amelyből mi is szépen, lassan, 
eltűnünk egy más virradatban.

Négy év után az Olt vizében 
látlak, Fókácskám, látlak ébren 
és ahol álmomban is látlak, 
ott nem te vagy, annak a nyárnak 
véget vetett, véget az Isten,

aki e versben fénylik, s nincsen.
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J Á N K  K Á R O L Y  

G y a k o r ló t é r

A gyakorlótér kiégett füvére 
ki-kijártunk azon a nyáron, 
a céldomb melletti tóban fürödni, 
fácánt meglesni, nyálra vadászni, 
persze nem arra való korcs kutyákkal. 
Elejtett sok kis apró emlék 
viháncol szabadon, koronátlan, 
kút lánca, ahogy a mélybe hull.

K é t  k o a n

(Ige)

Az Ige teste a templom,
ahol a szellem naponta imádkozik.

(Név)

A Név a könyveken túl lakik.

A b la k

(álomtöredék)

Fehér lobbanásban más 
színt választ 
csillag formájú sárga 
ablak a fény

H á r o m  V

( v í z á r )

január egén 
fekete vízár: 
varjak vonulnak

( v á n d o r h o l d )

vándorhold kelt fel 
a bányatónál -  
bolyongó utas!
( v é g v id é k )

üvöltő' szélben 
repül egy nejlonzsák 
a végvidéken

A  h í d
„Mi ível ott a fönti kékben?”
„Áldás és Átok között az új 
borotvaélhíd.”

A  m á s i k  (2)
Felforr a hó, túlcsordul a lázig.
Hideg a szó, lehűt a halálig.
Lépni sem tudsz, hogy ne jönne a másik: 
árnyéka kísér a döbbent folytatásig.

U to ls ó  j á r a t
Csatornán a lefolyt víz sodrával
felúszó
öreg árnyék.



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN 
Ú jrahasznosító  jegyzetek

1. „Eszébe jut, 
kotkodácsol” -  ?
A nagy, Egyetemes Világsaláta felé kö

zeledünk. Vagy az közeledik hozzánk?... 
Ezeknek az ezoteristáknak vannak ilyen 
sejtelmes, baljós-csengésű mondásaik: 
Ami lent van, az fent is van. Ami fent van, 
az van lent, stb. Az ilyesmit legkönnyedeb
ben a művészet területéről vett példák
kal szemléltethetni, s leginkább a nagy 
komplexitású műformákkal: például wag- 
neri zenedráma, és — szakácsművészet. 
Mindkettő összművészet! (Gesamtkunst!)

A lent legelemezhetőbb példája, a szá
lát böff, helytelenül „orosz saláta”, soha
sem fordítjuk le: „marhasaláta”, ezt nem 
hallani! Van benne apróra szeletelt főtt 
hús, felaprított leves-zöldség, főleg sárga
répa, azaz murok, azon kívül párolt zöld
borsó és sok kikevert majonéz, mustárral; 
de a lényeg az összhatás! Az igazi nagy 
Wagner művekben is: költészet, dráma, 
opera, oratórium, szimfonikus költemény, 
táncművészet, és monumentális festészet!

Ezt látni ma is, minden szinten, és min
den színvonalon is, a lacikonyháktól kezd
ve a „nehéz-zene” bemutatókig, és a még 
nehezebb „könnyű” — illetve szórakoztató 
(áru-, pop, folk, metál, diszkó- stb.) „fesz
tiválokig”.

A színvonal kifejezés, mélylélektani ala
pon, önmaga hiányát is jelzi. Ami a leg
alsóbb szinteket jellemzi: a nagyzolás, a 
hangzatosság. Például a kis zugvendéglő 
bejárata mellett a hirdetés: alpesi szélben 
szárított zergesonka, holott éppoly exotikus 
lenne a füstölés budiban fonnyasztott bir
kaláb is! Forgalmasabb helyen: sherryvel 
öntözött vargánya szamócamártással, de a 
vargánya-gomba pezsgőben főtt darált té
liszalámival töltvel Ez a csúcs!

Természetesen e sorok írója is mélyen 
lenézi a szójáték-mániákusokat, de nem 
állhatja meg, hogy most el ne süsse évek
kel a második világháború előtt, egy al
földi kisvárosban sarjadt iskolatársa 
kedvenc nyelv- és létbölcseleti litániáját. 
En-ekelek, Te-keregsz, O-döng, Mi-melünk, 
Ti-vornyáztok, Ok-rendeznek...

Ez, a maga kétfejűségében -  „bipolari
tásában” -  tökéletes igesor nemcsak jel
lemzi a tévéműsorokban és napilapokban 
felfakadó recept-ömlemények és szakács
rituálék módszertanát, hanem leírja egy 
lézengő, bámész, meta-bulizó életvitel stí
lusát is; és sajnos, a mai zenei élet nagy 
részére is ráölti a nyelvét. A fentire, a len
tire, a nehezére, a könnyűre egyaránt. (Az 
csak pokoli véletlen, hogy az Én eketekben 
az Ekel németül csömört jelent!)

A mai daléneklésben -  akár sláger, 
sanzon, ária, vagy nóta -  a látvány szin
te lényegesebb, mint a dallam! Az énekes 
fintorog, a fejét rázza, fel-alá rohangál; a 
fekete szemüveges zongorista diaboliku- 
san vigyorog; a dobos szélmalmokkal vias
kodik; a villámló fényszórók felébresztik a 
nyavalyatörős hajlamokat; -  s amit a gi
táros művel?

Valaha a pengetősök -  koboz, lant -  a 
bensőséges, meghitt zenélés szerszámai 
voltak. Ehhez képest ma a gitár csak kez
detleges ritmushangszer szerepét tölti be; 
egy rossz brácsa vagy két fedő is megten
né. És akkor miért nem teszi? -  mert a gi
tárnak a látványa lényeges! Alakja a női 
testet, pontosabban a törzset idézi, a has
hoz szorítva, s a belőle kiágaskodó nyakon 
hevesen fel-alá rángó kéz? Bizony, a gi
tár a mai társadalom fallosz-szimbóluma. 
Idősebb irodalom- vagy filozófia tanárnők 
cikkeket küldenek be a lapoknak — per
sze, soha meg nem jelennek -, hogy a gitá
rozás nyilvánosan önkielégítésre buzdít! 
(Ringasd el magad, idézik) és nyugdíjas 
színésznő barátnőjükkel jegyzéket készí
tenek a gyanús önös férfiakról, mert sze
rintük ez a „gitárosdi” a pedofíliának s 
más aberrációknak is az előszobája...

A „magas-nehéz” zenélés a koncertjein 
nem támaszkodhat a látnivalókra; a kar
mester s az első hegedűs fintorait csak a 
tévénéző csodálhatja, ezért szinesztézi- 
ás trükkökhöz folyamodik. Pl. a klasszi
kus mesterek pasztorál idézeteit romanti- 
kátlanítva csúffá teszik. Beethoven hörög 
és kurrog, Debussy motívumai: cement
padlóra ejtett evőeszközök; a szaxofon és 
az oboa versengve nyávog, hogy féljünk a 
túlvilág leopárdjaitól, de nem sokáig fé
lünk, hamar elfog a légszomj...

S most folyamodjunk egy kis idevágó 
tudákossághoz:

Az idegélettan szerint ha az ingert fo
kozatosan erősítjük, erősödik az inge
rület is: ez a normális fázis. Egy hatá
ron túl azonban hiába erősödik az inger: 
az ingerület nem fokozódik tovább — ez a 
paradoxális fázis. Ha azonban az ingert 
mégis tovább fokozzuk: az ingerület csök
ken, visszaesik -  ez az ultraparadox fázis) 
És éppen ez az, amit a köznevelés, a „mé
dia”, a szórakoztató ipar, a fesztiválosdi 
kapzsiságában nem akar tudomásul ven
ni... a fesztív-álkultúra pedig ártalmasabb 
az igazi kultúrára, mint a közöny, mert a 
kultúra a mértékkel kezdődik!

2. és „fecerunt 
m agnum  áldom ás”
Amikor már sikerülne meggyőzni a 

jámbor olvasót, és a még jámhorabb tu
dósok néhányát, hogy igenis, a Kárpát
medencében már Árpád és nemesei bejö
vetele előtt is beszélték a magyar nyelvet, 
és már régen, és sokan, akkor vissza
kapcsolnak százegynéhány évet és jön 
a kontrázás: igen, de... de Árpádék nem 
is magyarul beszéltek, hiszen a bizánci
ak megírták, hogy törökök, pontosabban 
turkok voltak, ez meg azt jelenti, hogy a 
magyar mégiscsak amolyan pidzsinizált 
nyelvhabarék és megcsökött ugor...

Soha még „nemzeti krónikát” annyi mó
don nem igyekeztek hitelétől megfosztani, 
mint a Névtelen Jegyzőét! Mostanában 
kezdem azt hinni, hogy többek közt azért 
is, mert „e nemesek” olykor el-elszólták 
magukat: például, ha gyerekek vagy új
ságírók nem voltak jelen, akkor elkezdtek 
magyarul pletykálni! Hogy például az it
teniek főnökére, Marótra, azért ragadt rá

a Mén jelző, mert sok barátnője volt. (Igen, 
ezt a modern, mondén kifejezést használ
ták, nem az ágyast vagy a szolgalányt, 
ezt, hogy arnica!) Máskor meg arról cse
vegtek, hogy bizonyos előnyös kimenete
lű vállalkozások után, mekkora áldomást 
csaptak: fecerunt magnum áldomás, s bi
zony ez magyar szó, még ékezetek nélkül 
is. (Jellemző különben, hogy a szomszé
dok ezt a szót veszik át a leghamarabb a 
magyarból...).

Igaz, volt egy másik, érzelmileg talán 
pozitívabb indítékú oka is Anonymus ki
golyózásának. O ugyanis arról is beszél, 
hogy Árpád nemesei itt, ezen az erdős vi
déken, megütköztek a blaccus nevű nép
pel, s ennek Gelu nevű vezérét legyőz
ték. Nos, tudatlanságukban e blaccusokat 
a valachusokkal tévesztették össze! Nem 
figyeltek a latin név többes genitivusá- 
ra: ha az blae/iorum, vagy blasorum, ak
kor latinizált népeket jelöl, de kemény 
ká-val, blaccoruk, egy bolgár-törzs neve, 
a buták oké. Emléküket őrzi pl. a Brassó 
melletti Bolgárszeg. Igen ám, de még na
gyobb baj lett a fejedelmük nevével: mert 
ez a (magyarosan) Gyalu név azonos a 
szumír Gallu „nagy ember”, azaz „főem
ber” ranggal! Viszont „a magyarok mégis
csak török-nek neveztettek ekkor s akkor, 
punktum” -  replikáznak.

Gostony Kálmán, aki több évtizeddel ez
előtt a párizsi egyetem (a Sorbonne) tudo
mányos munkatársa volt, nem is egyszer 
megírta, hogy a „török” jelölésének semmi 
köze Achmedékhez! Ugyanis szumírban 
a túr ug (Falkenstein szerint ejtsd: tör ög) 
azt jelenti, hogy „kis nép” vagyis valamely 
népnek egy csoportja! (Volksgruppe!); a ka
zár birodalmon áthatolva kapták e megje
lölést azok, akiket Gostony különben „fe
hér magyaroknak” nevez.

De hát a tudós is „hasztalan vonít”. 
Igaz, a tettetett süketség, sajnos, a má
sik táborra is jellemző. Többek közt egy
némely „rovásírás kutatókra”, akik nem 
akarják tudomásul venni, hogy a hajda
ni magyarok nemcsak a kemény anyag
hoz való, tulajdonképpen gyorsírás- jel
legű rovást használtak; maga a szó jelzi, 
hogy volt kurzív írásuk is (lásd „írásos 
hímzés”), de ismerték a horezmi írást 
is; amiről én is szolgáltattam példákat 
jó negyven éve. Azon kívül a „rovás” és 
„írás” mellett volt még egy szavunk e mű
veletre, a „körmölés”! De ezt most hagy
juk; azt is, hogy könyve két -  ami szintén 
saját szavunk! — valószínűleg a görög írás 
jón betűivel is írtak, stb. Azt is, hogy a cí
merünk -  hármashalom kettős kereszttel 
—, nemcsak tökéletesen olvasható ligatura 
„magyar” jelentéssel, de a hármas halom 
egy változata már a szumír képírásban 
ország és hegység jelentésű -  „hurszag” 
és „kalam”, utóbbi „halom”, ám még 
óegyiptomban is volt hasonló képírás-jel 
hasonló értelemmel, úgy látszik, a szlovák 
fáraók elmulasztották, mint márkajelet, 
levédeni; ezért a magyarok harmincadjá- 
ra jutott; mint Petőfi, mint Bartók, mint 
a huszárok, sőt mint legújabban kiderült, 
mint Liszt Ferenc, aki oly szívesen időzött 
mindig a szlovák fővárosban, Pozsonyban, 
és zongorázás előtt és után bratislavai 
kiflit fogyasztott! Erre ihatunk mi is egy 
nagy áldomást, szlovák Tokajival..
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ANDORKÓ JÚ LIA

Azok a hatvanas évek az Utunkban
Folytatás előző lapszámunkból

Az ideológiai munka heve 1963-ban 
hágott tetőfokára, a szocialista haladást 
előszeretettel statisztikai kimutatások
ban mérő' pártaktivizmus számszerű
leg valóban lenyűgöző munkát végez, ez 
év telén 18.000 falusi konferenciát tud 
kimutatni.12 A falu népének felvilágo
sítása mögött a város és a falu kultúrá
jának nem leplezett közelítése lappang, 
amelynek kifutása a faluban még meg
található hagyományos életformák, szo
kások babonának titulálása révén végső 
soron annak megszüntetése, az ideali
zált munkástársadalomba olvasztása.13 A 
könyvtárgyűjtemények 1944 óta változó 
hévvel, de folyamatosan zajló tisztogatá
sa, művek feketelistázása 1962-63-ra te- 
tőződik, amikor is -  időszerűtlenségükre 
hivatkozva -  még a nagy szocialista ál
lamférfiak könyveit is betiltják. így ke
rül a korábban a médiában magasztalt 
Sztálin, Mao Ce-tung összes műve tiltó
listára, olyan illusztris nevek mellé, mint 
Aragon, Ehrenburg stb.14

A számszerűsíthető haladást a III. 
Pártkongresszuson meghirdetett hatéves 
terv is sugalmazza, amely már előrevetíti 
a következő', 15 éves tervet, mely a kom
munizmus anyagi alapjait végérvényesen 
megszilárdítja. Ezt a hírt a kellő csodá
lattal és lelkesedéssel szövegezi meg az 
Utunk, nem csak a meghirdetett unifor
mizáló politika indoktrinatív megfogal
mazása vetületében. „A nagy karmester, 
a történelem intésére újabb zenészek lép
nek a színre, új világok fényei szűkítet
ték a sötétség birodalmát, új hangsze
rek új dallamai tökéletes harmóniával 
egészítették ki a vezérszólamot.”15 A ze
nei ihletésű képvilág ötlete Hruscsovtól16 
származik, aki a szocialista építésért foly
tatott közös harc zenekaráról és a Román 
Népköztársaság által ebben a zenekar
ban megütött magas hangról értekezik. A 
történelem mint karmester, tehát irányí
tó, összehangoló képe utal a kommunista 
ideológia egyik sajátosságára, miszerint 
történelmi szükségszerűség az osztály
harc megvalósulása és annak kimenete
le. Akárcsak az isteni végítélet megva
lósulása az idők végeztekor, amelynek 
nyomán elválik az igaz a hamistól. A tör
ténelem mint karmester és Isten az em
beriség sorsának letéteményesei, egyként 
az a céljuk, hogy a munkásosztályt és az 
igazakat győzelemre, megdicsőülésre ve
zessék, és eljöjjön a kommunizmus győze
delmes kora, illetőleg a világ vége/végíté- 
let igazsága. Ez a teleologikus szemlélet 
társul a totalitárius aspirációkkal, amely 
a szövegben szó szerint igencsak magas
ra törően, a szférák zenééig hatolás képé
vel jelentkezik.

Folytatván a zenei szférákból ihletődő 
képmonstrumok nyelvét: a párttitkárvál- 
tásig a nagy karmester által beintett ze
nészek (a RKP és ennek szervei), muzsi
kájuk által győzedelmeskedő harmóniák 
befejezték a kollektivizálás nagyszabású 
tervét, az iparosítás és a lakosság város

ra költöztetése, az urbanizációs folyamat, 
a gazdasági-adminisztratív és intézmé
nyes centralizálás kiteljesedik, a lakos
ság indoktrinálása folyamatosan zajlik, 
ezáltal a történelem-karmester pálcája, 
a párt és annak új feje meghirdethette a 
sokoldalúan fejlődő román társadalom új 
zenészeinek toborzását.

1965-1970

Az új párttitkár folytatta az elődje ál
tal megkezdett, a szocialista országok 
blokkján belüli függetlenedési politiká
ját, melyet szintén sajátosan ötvözött a 
kisebbségellenes nacionalista politiká
val.17 Ceauíjeseu párttitkárságával (1965. 
márc. 22.) egy új korszak köszöntött be a 
román szocializmus történetében: ezt hi
vatott jelölni a Román Munkáspárt nevé
nek visszaváltoztatása az 1947-es Román 
Kommunista Pártra. A névváltoztatás 
mögött nagyszabású, hosszú távú terv 
húzódik meg, amely a román szocializ
mus legújabb, nemzeti korszakát hivatott 
megalkotni.

Korábbi retorikánkkal élve, a legújabb 
zenészek által húzott nóta most már nyíl
tan szakítani akart az asszimilatív szov
jet iránnyal, kiteljesítve a sztálinista po
litikájú Gheorghiu-Dej-korszak nemzeti 
érzelmekre alapozó retorikáját, termé
szetesen egyre inkább mellőzve az inter
nacionalista diskurzust.

AIX. Pártkongresszus munkálataira ala
pozva 1966-ban a KB Propagandaosztálya 
közreadja azt a dokumentumot, amely 
messzemenőleg meghatározza azt az 
irányt, amelyben a román szocializmus
nak haladnia kell.18 Ha a Gheorghiu-Dej 
nevével fémjelzett korszakban a párt ál
tal megalapozott történelemre a máso
dik világháború körüli időszak Moszkvá
im pártvezetőitől való elhatárolódás volt 
a jellemző (a párt osztályalapú legitimá
ciója kiegészül a nemzeti szemponttal is, 
ami már csak azért is bizonyul rendkívül 
sikeresnek, mert a nemzeti érzületnek 
hivatalosan nem volt megnyilvánulási 
terepe), addig a Ceau§escu-éra a nem
zeti jelleg hangsúlyozásával, a szocialis
ta nemzet fogalmával rakja le a Románia 
mint egységes szocialista nemzetállam 
legújabb történetét.

Az új nemzetfogalom kidolgozásának 
messzemenően nagy hatása volt mind a 
belpolitika, mind a külpolitika viszony
latában: a külvilág felé a különutas po
litika vonalát a prágai tavasszal kapcso
latos semleges álláspont erősíti, ezáltal 
az ország mintha egy kevésbé diktatóri
kus, a nyitásra hajlamosabb történelem
be íródna bele. A látszatokról és a mögöt
tük levő valóságról közelebbit azonban 
maga az „egységes román szocialista 
nemzet” fogalma és az azt megtestesítő 
népesség viszonya mond el. A IX. párt- 
kongresszust ismertető cikkekben már 
szerepelnek az új rezsimet jellemző új, 
kötelező ideológiai elemek: a román nép 
2000 éves múltra visszatekintő kontinui
tása, a román nép és a vele együttélő né

pességek formulája, az asszimiláció je
lenségéről való olyanforma beszéd, mely 
nyíltan kerüli a jelenség-szándék néven 
nevezését, de nagyon is pontosan körül
írja azt. A különféle kisebbségek mint 
nagy család képe ennek egyik korai for
mája,19 később a közös haza talaján lét
rejött testvériesülés képei vállalkoznak 
a csendes asszimiláció megvalósítására — 
amit az ideológia hirdet, az lesz a hivata
losan elfogadott realitás. Nem alaptalan 
Enzensberger ironizálása a szocialista 
blokk folyton megújuló ön- és szocializ
musukat meghatározó szándéka felett: 
a 80-as években szárnyra kapott új ön
megnevezés, a „reálisan létező szocializ
mus” valóban alkalmas arra, hogy ma
gában hordozza a kételyt a szocializmus 
létét illetően, a tagadhatatlan önellent
mondásokra, kudarcokra, a hatalmi szó 
és valóság ellentétére való kényszerű rá- 
figyelést.20

Az új ideológiai irányt, politikai- 
gazdasági-adminisztratív lépések elfo
gadtatását és népszerűsítését a propa
ganda kell megoldja, ennek közege nem 
más, mint a nyelv és a történelemcsiná- 
lás a múltat is átszervező célorientáltsá
ga. A Ceau§escu-éra mint a történelem 
kiteljesedésének, legmagasabb szintű 
megvalósulásának netovábbja tudomá
nyos alaptétel, ami legalizál és a fejlő
dés csúcsaként mutat fel mindent, amit 
a párt eredményként akar elkönyvelni.21 
A történelem „meghódítása”, átformálása 
a saját szocialista ábrázatra szintén az új 
(ki tudja, hányadszorra vezényszóra meg
újított), szocialista öntudatú ember tuda
tának része: „mintha az Időre is ráküld- 
tük volna traktorainkat, mintha magát 
az Időt is bevetettük volna, és most buz
gón munkálnánk minden percnyi-tenyér
nyi darabkáját, hogy minél többet, minél 
gazdagabbat teremjen.”22

A Cuza-féle egyesítés megünneplése 
alkalmából az Utunk hasábjain az iro
dalom és a történelem szoros kapcsola
táról, ebből következően az írók felelős
ségéről értekezik Jordáky Lajos.23 Az 
ideológia által az irodalomnak (és mű
velőinek) szánt sarkalatos feladat a tör
ténelem mint fejlődéstörténet, mint cél
irányos haladás felmutatása. Ebben kell 
követniük a 19. század román íróit, akik 
az egyesülés mellett agitáltak, ezért min
den bizonnyal tudatosan kötötték ösz- 
sze Grigore Ureche krónikást és társait 
az általuk akkor még nem ismert mával, 
a kibontakozott demokratikus szocializ
mussal. A rend kedvéért Jordáky azt is 
megjegyzi, hogy Erdély magyar és szász 
lakossága is örömmel fogadta az egyesü
lést, benne a Habsburgok expanzív poli
tikájának vereségét látván. Az irodalom 
ilyen értelemben vett történelmi felada
ta része annak a hatalomátvétel/„felsza- 
badítás” óta hangoztatott pártideológiai 
elképzelésnek, miszerint az irodalom „az 
emberiség önismeretének és önnevelés
ének nagy felelősségű eszköze”.24 (Ilyen 
értelemben csak annyiban jelentős az iro
dalom közérthetőség-problémája, ameny- 
nyiben a közérthetőség kritériuma révén 
potenciálisan szélesebb tömegeket lehet 
megszólítani, tehát az esztétika ideológi-

> > » >  fo ly ta tá sa  18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

ai, történelemkreálói kérdéssé válik, mi
helyt a közérthetőség és az esztétikailag 
magasabb színvonal mint hitelesítési mé
zesmadzag problémája felmerül.)

Az irodalom és a szocialista szem
pontból elképzelt történelem, a jelenből 
az elképzelt jövő és a múlt felé sugár
zó konstrukció fontos elemei a különfé
le évfordulók megünneplése, ezeknek iro
dalmi nyomhagyása is. Ide tartozik a 40 
éves Korunk, a 60 éves Viafa Romäneascä 
tiszteletére keletkezett cikkek, illetőleg a 
párt 45. évfordulójára meghirdetett ri
portpályázat.25 A szó fontossága, ezáltal a 
szóval eminens módon bánni tudókra há
ruló felelősség gyökere a határozatok, je
lentések, dokumentumok közreadásával 
kormányozó párt gyakorlatához is köthe
tő, hiszen az, amit a párt kommunikál, a 
végrehajtott sokéves tervekben szó sze
rint meg kell valósuljon, vagy legalább is 
ezt kell hinni róla.

A Ceau§escu-rendszer tárgyalt sza
kaszának csúcspontja, a párt külpoliti
kájának beteljesülése az 1968. aug. 21-i 
távolmaradás a csehszlovák renitensek 
rendreutasításától. A különutas politika 
ezúttal látványos teret biztosított „a ro
mán szocialista társadalom emberének 
a sokoldalú, szabad, sorsa uraként való 
megnyilvánulásra”.26

Összegzés

A hatvanas évtized mint a kalen- 
darisztikus időmérés egysége a román 
történelmi viszonyok tekintetében két 
érát is magába foglal, egyiknek lezá
rulását, másiknak kezdetét. A hatalmi 
diskurzus tekintetében azonban csak 
áttételesen beszélhetünk két korszak
ról, hiszen a Gheorghiu-Dej-korszak 
örökségét valóban folytató, kiteljesítő 
Ceau§escu-éra a folytonosság megerősí
tésére törekszik, úgy a nemzeti mítoszok 
tekintetében (lásd a dák-római kontinu
itáselmélet pártdokumentumokba való 
bekerülését), mint a marxi-lenini alapú 
szocializmus folyamatos, 1944 óta meg
kezdődő építésében, s ha ellentét merül
ne fel az ideológia különféle elemei közt, 
könnyen el lehet simítani, kimagyaráz
ni. A mottóbeli történelemcsinálás ké
szen talált körülményei közé vélhetően a 
párt, annak mindkét főtitkára magát is 
odaszámította, így mindkét korszak az ő 
irányításuk által biztosított keretek kö
zött „szabadon” építhette „a szocialista 
ember boldogságát”.

Jegyzetek

12„...C u ob iectivul principal: cuprinderea  
u nei m ase  m ai larg i de oam eni a i m uncii 
ín  sfera de activ ita te  a m uncii politice §i 
culturale..., se  fin u será  in  cele doua lu n i ale  
anu lu i p este  18.000 de conferin fe num ai la  
sa te , axate  pe tem e de educafie politicá §i 
cultural-cetá^eneascá pentru  cu n oajterea  
stiin tificá  a fenom enelor naturii, ch it cä acei 
conferenjáari erau n i§te  sim pli cititori de tex te  
care nu cuno§teau problem ele satelor.” (Am a  
fő célla l, hogy  a m u nka em bereinek m inél szé 
lesebb töm egét vonják be a politika i-ku lturá
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lis  tevékenységekbe, az év k é t té li hónapjában  
több, m in t 18 .000  konferenciát ta r to tta k  csak  
a fa lvakban, am elyek  a politikai, a  k u ltu rá lis  
és á llam polgári nevelésre, a  term észeti je len 
ségek  tudom ányos ism ertetésére  összpontosí
to ttak , igaz, ezek  az előadók egyszerű  szöveg
felolvasók voltak , ak ik  nem  ism erték  a fa lvak  
gondjait.) A rhiva C.C. a l P.C.R., fond n r .l, 
S ectja  P ropaganda si A g ita tie , dosar 20 /1963 , 
f.3. A  R om án K om m unista  P árt arch ívum ának  
anyagaira  tám aszkodva: M arin  Radu Mocanu: 
Literatura romána si cenzúra comunistá, 1960- 
1971, A lbatros, B ucuresti, 2003 , XI.p.

13Á z irodalom  feló'l ez  az u n iform izá lá s a 
„párt ú tm u ta tá sa i szer in t e szm eileg  e g y sé 
ges sz ín já tszás” propagá lásáb an  m u tatkozik  
m eg (B arab ási E rzsébet: F a lu si prem ierek  
elé, In: Utunk, 1960. jan . 8., l.o ld ), nem k ü lön 
ben  a k r it ik a i szövegekben  is: „A va lóságb an  
a rég i fa lu  nem  kon zervá lód h atik  bele a  szo 
c ia lizm u sb a ... A z is  igaz , hogy  fa lva in k b an  
e léggé él m ég  a m últ, n em  h a t k ép te len ség 
nek  h á t (bár nem  felel m eg  a va lóságnak!), h a  
a regényben  ilyen  fa lu va l ta lá lk o zu n k ... H a  a 
m ai fa lu b an  nem  v esszü k  észre  az új é le t je le 
it , o lyan  írónorm ák térn ek  v issza , m in t a  ro
m an tik u s s t ílu s , m elyben a fa lu  m arad isága  
sajátos báj volt.” (K acsó Sándor: S zo c ia lis ta  
alapon  — kon zervatív  falu? In: Utunk, 1960. 
ja n .2 2 , 6.)

14 4 1 9 -es jeg y ze t (N óta  nr. 419, 20.V I.1963.) 
In: L ilia n a  Corobca: Epurarea cárfilor in 
Rom ánia. Documente (1944-1964), B ucuresti, 
T ritonic, 2010, p. 370.

15„N éhány év tized e  m ár, h ogy  a n a g y  k a r 
m ester, a  történ elem  felem elte  v a rá zsla 
tos pálcáját é s  bein tett: fe lh a n g zo tta k  az 
E m b eriség  sz im fón iáján ak , a szoc ia lizm u s
n a k  elsó' akkordjai... É lőször eg y  zen ész  gyú j
to tt  v ilá g o t é s  vágo tt h an gszeréb e oly erővel, 
h ogy  a tő k és  v ilá g  Jerik óján ak  fa la i egyh atod  
részben  beom lottak . A  zen ész  e le in te  egyed ü l 
já tszo tt, de csod álatos d a lla m a ira  érzékeny  
h a n g szerek  rezd ü ltek  v ilá g szerte ... A m ikor  
üvöltő  farkasok  véren gző  hordái törtek  a v i
lá g ra  és  az e lső  zen észre , m inden  szép, igaz  
d allam ra  szom júhozóra — a n a g y szerű  m u zsi
k u s k é t m arokra fogta  p áratlan  h a n g szerét, 
és a  csen gő  h an gok  k ia p a d h a ta tla n  forrása  
p áratlan  fegyvern ek  b izonyu lt. A  n a g y  k a r 
m ester, a  történ elem  in té sére  újabb zen észek  
lép tek  sz ín re , új v ilágok  fényei sz ű k íte tté k  a 
sö té tség  b irodalm át, új h an gszerek  új d a l
la m a i tö k é le tes  harm ón iáva l eg é sz íte tték  k i 
a vezérszó lam ot. V alóban az Uj V ilág  sz im 
fóniája ez, m elyben ott fe szü l az E roica h ő si
e sség e  é s  a  P a te tik u s  n ag y szerű ség e , o tt lük 
te t  a  T avasz gyön géd sége, o tt dübörög a Sors 
k érle lh etetlen  szü k ség szerű ség e , o tt ujjong  
a m inden  dolgozó em ber te s tv ér iség é t h ird e
tő  é s  m e g te ste s ítő  ev ilá g i E lysium  öröme. É s  
bár m ég  ak a d n a k  k ese ly ű k , k ik  v ijjogásuk
k a l e l akarják  fojtani e sz im fón iá t, a  d a llam , 
m ely  m ár a szférák  zenéjébe is  feltört, á thöm 
pölyög az eg ész  Földön, é s  egyre  erősbödő v is 
szh a n g ja i k é tség te len n é  te sz ik , h ogy  újabb 
és újabb fények  lob b an n ak  m ajd fel...” K allós  
M iklós: V áltozatok  eg y  tém ára , In: Utunk, 
1960. jú liu s  6., l.o ld .

16„A szo c ia lis ta  ép ítésér t v ívo tt harc közös  
zenek aráb an  a rom án nép hazájában  olyan  
m agas h a n got ü tö tt m eg, m ely  m esszezen gően  
egyb eh an gzik  a szo c ia lis ta  országok zen e
karával, a  szoc ia lizm u sért, a  kom m unizm us  
d iad a léért v ívo tt harcban . N . Sz. H ru scsov  ” 
M ottó K allós M ik lós id ézett c ikkéhez.

17L ásd pl. R om ánia abbéli törekvését, hogy  
az E N SZ -ben, a  H ága i N em zetközi B íróságon  
leh ető leg  ne szü le th essen  olyan k isebbség- 
védelm i rendelkezés, am i rá is  vonatkoz
na. (ANIC, fond CC PCR C ancelarie , dosar  
110/1967. 14. F, idézi: Novák Csaba Zoltán: 
Aranykorszak? A  Ceau§escu-rendszer m a
gyarságpolitikája, I., 1965-1974, P ro-P rint
K önyvkiadó, C síkszereda, 2011, 22. old)

18A  szocia lista  á llam rend. A  szoc ia lista  n em 
zet felv irágzása . A  rom án nép és  az eg y ü tté lő  
n em zetiségek  közötti testvériség . A z iratot 
1965 végén  szerk esztették , é s  1966 jan u ár
jában  v ita tta  m eg  a K B  P ropagandaosztálya.

1966. ja n .15., A NIC , fond CC PCR C ancelarie, 
dós 180/1966. 172.f. idézi: N ovák C saba Zoltán: 
Aranykorszak? A  Ceau§escu-rendszer m a
gyarságpolitikája, I., 1965-1974, Pro-P rint 
K önyvkiadó, C síkszereda, 2011,27.old

l9„.. .a  szocia lista  R om ánia n agy  családjában  
az egész nép, rom ánok, m agyarok, ném etek  és  
m ás n em zetiségű  dolgozók önnön jelen ü k  és  
jövőjük irán ti h ű séggel á lln a k  sorompóba a  
k om m unisták  m egfontolt, le lk esítő  szavára az 
új terv  érdekében, s  e  n agy  csa lád  m indenegy  
tag ja  büszkén  figyeli, m ilyen  nem zetközi t e 
k in té lyre  te tt  szert a  m i erős, alkotó erejű, szo
c ia lizm u st alkotó erejű (sic!) p á rtu n k ... m ely a 
m arxizm us-len in izm us eszm ei tisz ta ságáva l 
látja é s  lá ttatja  m eg fő fe ladata inkat, é letü n k  
leglényegesebb kérdéseit, és szabja m eg kor
szakos ten n iva ló in k at.” Bodor Pál: Szavaink  
sú lya, In: Utunk, 1965. jú l.23 ., l.old .

20„Á reá lisa n  lé tező  szo c ia lizm u s... benne  
v a n  a kétely , h ogy  valóban  lé tez ik -e  a szoci
a lizm u s... h ogy  sem m iféle  szo c ia lis ta  u tóp iá
n a k  ez nem  m e g v a ló su ltsá g a ...” H a n s M agnus  
E nzensberger: M agyar zavarosságok. A  szoci
a lizm us m int az alulfejlettség legm agasabb fo
ka, A B , 1986, szam izd at, 21.old

21„egyáltalán: e l leh et-e  k ép ze ln i egyetlen  
régebben  volt á lla m h a ta lm a t, am ely  eg y rész t  
sz ívü gyén ek  ta r to tta  vo lna  a tudom ányos h a 
la d á st, m ásrészt fe lism erte  vo ln a  az erőt, am it 
a term észet fe ltá r t t itk a i je len th etn ek  egy  cél 
elérésében? N em  leh et e lk ép zeln i. H a íg y  le 
h etn e, m a ezt a  lapot ta lá n  a M arson lakó e lő 
fiz e tő in k  o lvash atn ák , v a g y  k i tudja, hol ta r 
ta n á n k  m a. D e ez az e lk ép zelés önm agában  is  
ta r ta lm a zn a  b izonyos fokú tu d o m á n y ta la n sá 
got, m ert hiszen törvényszerű, hogy a társada l
m i fejló'dés korábbi szakasza i nem viszonyul
hattak m ásképpen a tudom ányokhoz .” (kiem . 
tő lem , A . J.) V eress Zoltán: S ze llem ü n k  ra
gyo g á sa  In: Utunk, 1966. jan.7., l.o ld

22Bodor Pál: S zava in k  sú lya , In: Utunk, 
1965. jú l.2 3 ., l.o ld

23„M inden igaz  irodalom  és ig a z  író egy  idő
ben  szo lgá lta  n ép e ön tu d atosítá sán ak , n em 
zete  felem elk ed ésén ek  s az eg y etem es em beri 
fejlődésnek  ü g y é t ... a rom án fejedelem ségek  
ü n n ep én  lé lek b en  azok k al az em berekkel ér 
zü n k , a k ik  a történ e lm i fejlődés é s  tá r sa d a l
m i h a la d á s  von a lán  tevékenykedve, harcosan  
e lő k ész íte tték ... előbb a nép  nem zeti tu d a t
ra  éb resztését, m ajd az öntudatra ébredt n ép 
töm egek  seg ítség év e l a  k ét rom án fejedelem 
ség  e g y e s íté sé t ... A  történ e lm et n y ilván  m ég  
az irodalom  szem pontjából sem  leh et eg y e t
len  évhez kötn i. A  rom án n em zet fejlődéstör
tén etéb en  1859 ren d k ívü l fontos év ... k ezd e
te i h o sszú  évszázadokra  n y ú ln a k  v issza , s 
m elyn ek  h a tá sa i újabb korokra terjed  k i. . .” 
Jordáky Lajos: A z irodalom  szerepe a rom án  
n em zet eg y esü lésén ek  szo lgá la táb an , In: 
Utunk, 1966. jan . 21, 1-3. old.

24„R égi igazság , hogy  a m ű vészet m ércéje  
nem  igaz íth a tó  a legalacsonyabb  ingerk ü szöb 
h öz... A  k özérth etőség  a legm agasab b  igény ... 
A  legnagyobb  m űvészet: közérth etően  szó lan i 
a  legbonyolu ltabb em beri tá rsa d a lm i je le n sé 
gekről. A z irodalom  és íg y  az em ber e llen  vét  
az, ak i a  v á sá r i kom édiára szavaz a n em es  
irodalom  e llen éb en ... É rth etően  szó lan i a  bo
nyolu ltról, m eg terem ten i az ö ssze te tt  v ilá g  á t
tek in th ető , teh á t m ű vészi ú ton  eg y szerű s íte tt  
m ását: ez  a legnehezebb  írói fe lad at.” Bodor 
Pál: A z irodalom  tábora. A  fa lu si könyvhét a l
kalm ából, In: Utunk, 1966. febr. 4 ., l.o ld .

25„R iportpályázatot h ird etü n k  e történ elm i 
korszakra  valóban  jellem ző, valóban  érdekes  
é le tu ta k  áb rázo lására ... L én yeges k övete lm é
n yü n k  azonban, h ogy  az írá s é s  az ábrázolt 
é le ta n y a g  érdekes, izg a lm a s, vonzó legyen , s 
m ég  e se tleg e s  szok atlan ságáb an , k ü lön össé
gében  is  je llem ző  leg y en  korunkra , korunk  
történ elm ére, arra  az időszakra , am elyet az  
im m ár 45  éves P árt h arca  je llem ez ... A  P árt 
45. évfordulóját köszöntő  riportp á lyázatu n k  
ered m én yét az Utunk 1966. jú n . 24 -i szám á
ban  közöljük.” A z U tu n k  r ip ortpályázata , In: 
Utunk, 1966. m árc. 25.

26S z ilá g y i István: M un k alá togatáson , In: 
Utunk, 1968. okt. 25 ., l.o ld
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M arcipánba kevert illúzió %I‘J^E M í¥T 0g<RÁ9:
Mostanában mintha a látványért vár

nánk a filmeket. Vagy legalábbis a lenyű
göző látvány ígéretével reklámozzák a 
filmforgalmazók az alkotásokat. A nagy 
Gatsbyről lehetett tudni, hogy egy igazi 
eyecandy lesz, akár 2D-ben, akár 3D-ben 
nézzük, Wes Anderson filmjét, A Grand 
Budapest Hotelt pedig már mondhatni 
igazi, szemnek való, ingerlő marcipántor
taként képzeltük el. És jól is laktunk.

Mesés torta lett belőle, kellőképpen 
egyszerű receptet használva, amely azon
ban a legalapvetőbb és minőségi hozzáva
lókkal készült. Felesleges folytatni a ha
sonlatot. Egy mesét látunk, amelyet a 
film kerettörténete szerint az az író (Jude 
Law) ír meg, akinek azt 
az utolsó szemtanú, a 
hotel tulajdonosa elme
séli (még egy rövid be
vágás erejéig az is ki
derül az íróról, hogy 
vannak bizonyos lel
ki problémái). A tulaj
donos és az író találko
zásakor a hotel már a 
hetvenes évek nyomát 
viseli magán, és eléggé 
romos állapotban van -  
egy letűnt, mesés kor
szak szomorú emlékhe
lye, ahol már az a kevés 
vendég is, aki ott meg
száll, mind magányos 
lélek és egyedül költi 
el a vacsoráját. A Belle 
Epoque már letűnt, fa
lai fennmaradtak, de 
kérdés, hogy minek.

A kilátástalan jelentől, ami rögtön a 
film elején feltűnik, a nézőnek még nem 
lesz jókedve, de hát a számos beharango- 
zóból lehet tudni, hogy lesz itt még tej- 
jel-mézzel folyó kánaán: mindez a hotelt 
csak évente egyszer meglátogató arab 
származású tulajdonos meséjéből fog ki
derülni, akit az író aztán szájtátva hall
gat. A mese nem is a szálloda, hanem a 
karizmatikus személyiségű concierge 
(aki nem, nem a recepciós, hanem egy, 
a vendégek összes kívánságát kitaláló 
felügyelő személy), Gustave H. történe
tét meséli el. Ő vigyázta a szálloda ösz- 
szes ügyét, szinte minden vendégről tud
ta még a legrejtettebb kívánságát is. 
Népszerű volt, főleg az idősebb hölgyven
dégek körében, és számára is kellemes 
emléket jelentettek ezek az idős hölgyek. 
Gustave H. arisztokratikus modorban 
tartott rendet, minden helyzetben felta
lálta magát és mindenkivel megtalálta 
a hangot. Nagy- és alvilági kapcsolatai, 
valamint józan esze segítségével mindig 
tudta, mit tegyen. Ralph Fiennes fen
ségesen alakítja ezt a magát állandóan 
parfümöző, kissé gigerli, mégis kemény 
egyéniséget, aki bár szigorú, de a lelke 
a helyén van, és helyenként úgy beszél, 
mint egy kocsis. Igen, az állandó kaca
gás egyik ismérve, hogy helyesen kell ke
verni a nyelvi regisztereket, amelyek itt 
helyesen is keverednek., Gustave H. pe

dig egy rendkívül szórakoztató figurává 
válik ettől.

De nem csak a regisztereket, hanem 
a szálakat is ügyesen keveri a hotelben. 
Vigasztalja például a Tilda Swinton által 
alakított (és felismerhetetlenségig öreg
hölgynek elmaszkírozott) Madame D.-t, 
aki mindig csak pár hétig tartózkodik a 
hotelben, főképp az ő kedvéért. S bár a 
concierge is őszintén kedveli a Madame- 
ot, mégsem utazik el vele sehova, hiába 
könyörög neki. A Madame pedig meg is 
hal az otthonában, és mily meglepő, sze
relmére hagyja a legértékesebb festmé
nyét. Természetesen Gustave tisztelettel
jesen viselkedik, bár a festményre igényt

tart, ami a gyászoló családnak nincs ínyé
re. És kezdődik a mesés hajsza, amit kár 
lenne leírni. De Gustave minden helyzet
ben méltósággal megállja a helyét, még a 
börtönben is, akár a legelőkelőbb vendé
gekkel szemben, mindig tudja, mit kell 
mondania. Azon túl, hogy a filmben tény
leg ritka sztárparádét láthatunk, a figu
rák is annyira sokszínűek, mintha kü
lönböző filmek karaktereit castingolták 
volna egy helyre. A Madame D.-t „gyá
szoló” család tagjai mintha az Addams 
Family-bői léptek volna elő, a pár képsor 
erejéig feltűnő kolostor lakói pedig mint
ha A rózsa nevéből települtek volna ide.

Minden egyes jelenet a legapróbb rész
letig kidolgozott. A film másik főszereplő
je Zero Moustafa (aki öregkora távlatából 
meséli a történetet, de ő is jelen volt) me
nekültként kerül Európába és hordárnak 
áll a Grand Budapest Hotelben. Az ő tör
ténete egy sikertörténet, hiszen Gustave 
H. lesz a mentora az amúgy rendkívül 
tanulékony, ügyes és becsületes fiúnak. 
Mivel a fiú ezekkel a mesebeli jó tulaj
donságokkal rendelkezik, ezért, akár egy 
rendes mesehős, nem csak példaképének 
bizalmát, hanem annak későbbi öröksé
gét és szívszerelmének (aki történetesen 
egy, a hotelben dolgozó elmés cukrász
lány) kezét is megkapja. Viszont, amint 
az elmeséléséből kiderül, a happy end 
után számára már nem sokáig tartott a

boldogság, és a békés világ illúziója eltű
nik.

Zero fogalmazza meg mentora és az 
egész, első világháború előtti történel
mi korszak nagy titkát: az illúziókeltés 
és annak megtartásának ideje volt, és 
ennek mesterei is voltak. Gustave min
denkivel elhitette, hogy minden úgy tör
ténik, ahogy annak lennie kell. Az ő 
alakjában öltött testet talán a Monarchia 
békéje, aminek egyik jele, hogy mindenki 
a saját szakmájának kiváló ismerője volt. 
Hajszája viszont ennek a korszaknak az 
elromlását szimbolizálta, azaz a világhá
ború kezdetét — amint ez konkrétan is 
megjelenik a filmben. Ez a csipkés rózsa

szín, ennivalóan édes világ 
véget ért, jönnek a katonák 
és a kiszámíthatatlan idők, 
amikor már senki nem az, 
ami előtte. Bár a film a sötét 
korszakot nem mutatja meg, 
hanem nagyot ugrik és az 
eredményét láttatja, amely 
már csak nyomokban tartal
mazza az előző korszakot.

Az egyedüli, ami nem 
teljesen világos, hogy mi
ért is lett ennek a csodála
tos receptnek a neve Grand 
Budapest Hotel, hiszen sem
mi köze Budapesthez. Bár 
feltűnik egy-két magyar név, 
de az monarchiabeli sajátos
ság. Kivéve, ha a Budapest 
név, az egzotikumon és az 
izgalmakon túl, a régi mo
narchia egyik fennmaradt 
emlékezéshelyévé nem avan- 

zsálódik, amely, a filmkészítők számára 
egy pillanatra azonosulhat ennek a régi 
világnak az illúziójával.

Azt talán még érdemes megjegyezni, 
hogy a film hírnevét az élelmes budapes
ti szállodatulajdonosok is kihasználták, 
így például a Corinthia Hotel Budapest 
(amely valaha a Grand Budapest Hotel 
nevet viselte) bejárást szervezett a sajtó
képviselők számára. Ezt a bejárást pedig 
a szálloda ügyvezető menedzsere vezette, 
aki már a második világháború előtt is 
dolgozott a hotelben, rengeteg anekdotát 
ismert, ugyanakkor az ő élete is rendkí
vül regényes utazásokkal tarkított, pél
dául a sydney-i operaházban felszolgált 
Erzsébet királynőnek. De valószínű, hogy 
minden városnak megvan a saját Grand 
Hotelje, saját Zérója — és saját Gustave 
H.-emlékezete.

A Grand Budapest Hotel (The 
Grand Budapest Hotel), színes ame
rikai film, 100 perc, 2014. Rendező  
és forgatókönyvíró: Wes Anderson. 
Operatőr: Robert D. Yeoman. Vágó: 
Barney Pilling. Zeneszerző: Alexandre 
Desplat. Szereplők: Ralph Fiennes, Tony 
Revolori, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, 
Edward Norton, Jude Law, Bill Murray, 
Adrian Brody, Owen Wilson, Willem 
Dafoe, Harvey Keitel, Jeff Goldblum.
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Fehér nevetés
Figaro -  A sevillai borbély és a Figaro 

házassága (Beumarchais drám áinak, 
Rossini és M ozart operáinak) hőse -  a 
kisemberi rafinéria  megtestesítője, a 
commedia dell’a rte  szolgafiguráinak mél
tó utóda, aki nem szenved h iányt furfang- 
ban, ha  arról van szó, hogy megvédje sa
ját, illetve szerettei becsületét. Vagy épp 
elárulja azt. Miközben pozitív figura, aki 
ham ar a néző szívébe lopja magát. Logikai 
játékai gondosan tervezett káoszt fakasz
tanak , amelyből nincs m ás kiút, csak a 
színpadi összeroskadás és a nézőtéri neve
tés.

A Keresztes A ttila által rende
zett produkció (a M arosvásárhelyi 
Állami Színház Tompa Miklós 
T ársu latának  legutóbbi prem ier
je) Beum archais Figaro házassá
ga című vígjátékán (és M ozart ope
ráján) alapszik, címe egyszerűen:
Figaro. I tt m ár nem Sevillában, 
hanem  a „negatív” főhős, Almaviva 
gróf (Bokor Barna) kastélyában 
vagyunk. I tt készül egybekelni 
Figaro, a gróf inasa, a kastély vár
nagya (Galló Ernő) és szerelme, a 
grófnő első komornája, Suzanne 
(Geese Ramóna). A mű az első éj
szaka kegyúri jogának be ta rtása  és 
be-nem ta r tá sa  körül forog, amely 
fergeteges kavarodást idéz elő. A 
főárnak akkoriban kijárt, hogy a 
nászéjszakát a férj ifjú feleségével 
hálja el, amely term észetesen nem oko
zott felhőtlen örömöt az egybekelőknek. 
Almaviva lemond e jogról, de esze ágában 
sincs ígéretét betartan i. Ez ham ar kiderül 
— és a kastély népe összefog, hogy meglec
kéztesse ham is főurát. Figaro sikerrel jár: 
fondorlatainak köszönhetően a szerelme
sek kegyúri szégyenfolt nélkül kelhetnek 
egybe, a grófnak megbocsátanak és követ
kezik a boldog aranykor.

A m arosvásárhelyi előadás nem ak tu 
alizál, és jól teszi. Mit is alak íthatnánk  
napra késszé egy olyan vígjáték esetében, 
amely a m ár évszázadok óta nem létező és 
Erdélyben anno sem tú l divatos szokás
jog körül forog? A Tompa Miklós Társulat 
produkciója egy háromszáz éves történet
tel kíván felhőtlenül szórakoztatni és meg 
is teszi ezt. Persze, azért napjaink darab
káit is fellelhetjük az előadásban, a részle
tek önm agukért beszélnek ,és bizarrá, oly
kor groteszkké teszik a produkciót, amely 
eképpen válik univerzálissá és emelkedik 
felül a csupasz korrajz esetenként szűk 
határain . Olyan színpadi mikrokozmoszt 
láthatunk , amely önm agáért szól, ame
lyet -  interaktiv itása ellenére -  kívülről 
nézünk, m int összekacsintó, leselkedő su- 
hancok a női öltözőben.

A rendező és díszlettervezője (Fodor 
Viola) hófehér és világosszürke világot va
rázsol a színpadra. Almaviva kastélyában 
járunk , a fehér, ablakok tagolta terek jel
zik a szobákat, közöttük szabad rálátás 
nyílik a világoskék h á tté r előtti, ugyan
csak hófehér, fákkal teli kertre. Mindez 
csak az utolsó jelenetek során, az éjszakai 
cselszövés a la tt változik: ekkor minden fe

ketévé lesz, a falak élei és a ragyogó gyü
mölcsfák sötétlilában pompáznak, míg há
tu l láthatóvá válik a hatalm as telihold. 
A díszletek a barokk és rokokó korszakot 
idézik, majd megjelenik a Nyúl (László 
Csaba), akit a Tompa Miklós Társulat 
egy korábbi előadásából ugyanezen jel
mezben ism erhetünk. Itt ő a narrátor, a 
clown és a lelkiismeret egy személyben. 
A beviharzó Figaróról lerí a heveny kö
zösülhetnék, a kastély bohócként kifes
te tt személyzetének legnagyobb örömére. 
És sorban megismerhetjük a szereplőket. 
Méltóságteljesen, cifra bajusszal, hollófe
ketében vonul be Almaviva, akiről, első 
megnyilatkozásai u tán  azt hinnénk, hogy 
egy beteg goth állat, de ham ar kiderül:

csak beteg, nem állat. Almaviva és Figaro 
kettőse viszi előre leginkább az előadást, 
karak tereik  egymás ellentétei és kiegé
szítői is egyben, párharcuk  remek asz- 
szisztenseiként jelentkeznek a többiek: a 
cserfes, h irtelen haragú  Suzanne, a gróf 
tiszteletreméltó, de kiszáradó neje (Nagy 
Dorottya), Antonio, a kastély részeges ker
tésze (Gáspárik Attila), az összes nőne
mű lényre nyálban forgó ajkakkal bámuló 
és olykor tám adó apród, Cherubin (Boros 
Csaba — ő egyébként az előadás zenéjé
nek szerzője is), Marcellina, a házvezető
nő (Kilyén Ilka), Bartolo, a sevillai orvos 
(Ördög Miklós Levente), Bazilio, a gróf
nő zenetanára (Tollas Gábor), Fanchette 
(Kádár Noémi, e.h.) és az írnok (Bányai 
Kelemen Barna). Keresztes A ttila ötvözi 
Beaum archais és M ozart műveit és a víg
játékból, illetve operából létrehoz egy h a r
madikat: egy hol viharosan, hol keserve
sen nevető és nevettető, vitriollal m egírt 
és játszott, néhol egészen groteszk pro
dukciót, amely sikeres és meglepő elegye 
a vígjátéknak, a commedia dell’arte-nak, 
az operaparódiának és a rajzfilmnek. 16, 
18 és 19+ éveseknek szóló jelenetek köve
tik  egym ást (ez persze csak poén, a Nyúl 
hozza-viszi a figyelmeztető táblát), ke
veredik a cselszövés és a jelképes ak tu 
sok sorozata, megjelenik és a közönség
hez szól az öltönyt öltött vezérigazgató, és 
olyan szójátékok követik egym ást szédü
letes gyorsasággal, amelyek szemet nem 
hagynak szárazon (például az enyhén me
leg Bazilio, azaz Buzilio, avagy a pórázon 
húzott Flexi esete, „aki” nem más, m int a 
flex, avagy a köszörűgép, amellyel a félté-

(I t t ‘E Á rC‘KSFNt
kenykedő Almaviva levágatja a zárat az 
ajtóról). Figaro csendes, rendes, vissza
húzódó, érzékeny és rendkívül ravasz ka
rak teré t remekül egészíti k i Almaviva. 
Aki ismeri a Madagaszkár című rajzfilm 
Ju lian  királyát, egy egészséges asszoci
ációval Almavivát is helyreteheti. A racs- 
csoló, önimádó, m esterkélt és kellőképpen 
perverz ka rak ter azonban szeretetre mél
tó -  humorérzéke, gyermekded cselszövé
sei, hatalm as egója és gonoszkodásai mö
gött rejlő, jóságos szíve teszi esendővé. A 
commedia dell’a rte  stíljére u ta l a ka rak te 

rek  felszíni egyszerűsége (de csak 
felszíni, m ert itt a jó is rossz -  lásd 
Figaro csábításait, és a rossz is jó 
-  Almaviva ügyetlenkedései, majd 
bocsánatkérése a nála  alacsonyabb 
rangú házanépétől), a cselszövé
sek sora, a mozgalmas előadásmód. 
A m ára és a tá rsu la t m últjára mu
ta t  az interaktivitás és a számos 
utalás a korábbi előadásokra és 
a bennük szereplő színművészek
re. A barokk kort és a horrorfilme
ket egyaránt idézik a pompás jel
mezek (Almaviva olyan, m int egy 
D rakula-karikatúra), az arcfesté
sek, hajviseletek pedig jelzik: cir
kuszban vagyunk, itt mindenki bo
hóc vagy bolond, döntse el a tisztelt 
néző, aki m aga sem különb miná- 
lunk. A nagyszerű dram aturgiai 
m unka, a  színpadról áradó derű, 

az olykor a ripacskodás h a tá rán  egyensú
lyozó játék  (amely szerencsére nem billen 
át) egyértelművé teszi: nem csak a közön
ség, de az alkotók is nagyszerűen szóra
koznak.

A mélyebb részek (például a per jelene
te vagy a lelkiekben összetört Éigaro mo
nológja -  Galló Ernő szinte észrevétlen 
harm óniával alakítja karak teré t felületes 
szolgafigurából érző emberré) elgondolkod
ta tn ak  ugyan, de érezzük: most nem ez a 
cél. Hanem egy olyan produkció, amely mi
nőségi módon szórakoztat, és nem fél ösz- 
szekeverni a barokk szokásvilágot a mai 
nyelvezettel, M ozart és Beaum archais 
szereplőit a rajzfilm figurákkal, a közön
séget a színészekkel, a vezérigazgatót a 
kastély kertészével. Olyan term észetesen 
és harm onikusan teszi mindezt, hogy egy 
teljesen új Figaro-világegyetemet hoz lét
re a színpadon. Egy érző, emberi, bűnök
kel, büntetésekkel és feloldozással teli vi
lágot, amely összemossa az évszázadokat 
és amelyben a nagybetűs Humor a világ
mindenség ura. Vivát!

KAÁLI NAGY BOTOND
M a ro s v á s á r h e ly i  N e m z e ti S z ín h á z ,  

T o m p a M ik ló sT á rsu la t.P ie r re B e u m a rc h a is :  
Figaro. S z e re p lő k : Bokor Barna, Nagy 
Dorottya, Galló Ernő, Gecse Ramóna. Kilyén 
Ilka, Gáspárik Attila, Kádár Noémi, Boros 
Csaba, Ördög Miklós Levente, Tollas Gábor és 
Bányai Kelemen Barna. R e n d e z ő : Keresztes 
Attila, z e n e s z e rz ő : Boros Csaba, d ís z le t t e r 
v ező : Fodor Viola, je lm e z te r v e z ő :  Bianca 
Imelda Jeremias.
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XANTUS BORÓKA
Az írás terápiája
Szász János Oscar-díjra jelölt film

jének, A Nagy Füzetnek köszönhetően 
Ágota Kristóf Trilógia című regényciklu
sa az eddigieknél több figyelmet kaphatott 
Magyarországon és a magyar nyelvterüle
teken. A Cartaphilus Kiadó ugyanis má
sodszorra adta ki a kötetet, új borítóval, 
amely a ciklus első részéből forgatott film 
egyik jelenetére épül, a hátlapon pedig A 
Nagy Füzet szereposztása olvasható. Az 
a kiadói reklámfogás, hogy a film hatásá
ra majd többen is megvásárolják a könyvet, 
illetve külső tekintetében a populáris for
mátum -  szellős oldalak, látványos köntös
be bújtatott kiadvány — és a központi, szem 
előtti elhelyezés a könyvesboltokban min
denképpen pozitívan értékelhető, hiszen jó 
író izgalmas műveit próbálta/próbálja széle
sebb olvasóközönséggel megismertetni.

Ágota Kristóf (Kristóf Ágota) ma
gyar származású francia író volt (1935— 
2011), aki családjával 1956-ban emigrált 
Svájcba. Eleinte magyarul publikálta ver
seit, később színdarabjait, hangjátékait és 
regényeit franciául írta -  életműve tete
mes részét francia nyelven hozta létre.

A Trilógia darabjai többéves eltéréssel 
születtek: A Nagy Füzet 1986-ban, A bizo
nyíték 1988-ban és A harmadik hazugság 
1991-ben jelent meg, a teljes ciklus 1996- 
tól olvasható magyarul. A regények kö
zött szoros kapcsolódási pontokat lehet fel
fedezni: mindhárom egy ikerpár háború, 
majd az azt követő diktatúra alatti lelki
fizikai túlélési stratégiáit, környezetük
höz való sajátos viszonyulásukat, elsza
kadásukat és az egymás megtalálására 
irányuló próbálkozásaikat jeleníti meg. 
Az első részben bontakozik ki a történet 
alapja: a világháború idején a határ men
ti faluban nevelkedő fivérekről, akik kö
zül az egyik disszidál, a másik pedig az 
országban marad. A következő részek ezt 
az alaptörténetet hol megerősítik, hol elle
hetetlenítik, de mindenképpen az elsőhöz 
való viszonyukban határozhatóak meg.

Ágota Kristóf Trilógiájának homlokte
rében az elbeszélés/elbeszélhetőség problé
mája áll: a fikció és azon kívüli világ, az 
irodalmi műveken belüli hitelesség és hi- 
teltelenség ellentétét a végletekig kiak
názza, és mindezt az ikrek alakjára építve 
valósítja meg. A ciklus első darabjában, A 
Nagy Füzetben megjelenő ikerpár külön- 
külön szinte nem is létezik, mi-ként szólal 
meg, cselekedetei szétválasztását pedig az 
egyikünk-másikunk formula képezi. A fi
véreknek nincs nevük, világuk teljesen 
zárt és autonóm. Ehhez képest jelent el
mozdulást A bizonyíték, amely az elválá
suk utáni történteket beszéli el, az otthon 
maradt fivérre összpontosítva. A testvérek 
nevet kapnak: Lucas és Claus, de az elsza
kadásuk előtti események már nem telje
sen egyeznek A Nagy Füzeiben leírtakkal. 
A harmadik hazugságban az is felmerül, 
hogy nem egy ikerpárról, hanem egyet
len személyről van szó: „Nagymamánál 
már egyedül voltam, csak úgy elképzel
tem, hogy ketten vagyunk” -  jelenti ki egy 
adott ponton az egyik testvér. De ha még

is léteznek az ikrek, akkor melyikük me
nekült át határon, és melyikük nem, ki 
Claus és ki Lucas? Az utolsó rész retros
pektív elbeszélő részeiben ugyanis a fivé
rek sorsa felcserélődik, és az első történet 
szinte minden ténye megkérdőjeleződik: 
az időszak ameddig együtt nevelkedtek, 
a férfi személye, akit apjuknak tartottak, 
vagy a hely, ahol a háború alatt tartózkod
tak. Csak néhány emlékkép marad válto
zatlanul: a zöld zsalugáteres ház, az anya 
alakja a kislánnyal és a szájharmonikázó, 
bicegő gyermek figurája. Maguk a regény
címek — A bizonyíték, A harmadik hazug
ság — szintén az elbeszéltek megkérdője- 
leződésére utalnak, egy olyan írói világra, 
amelynek igazsága vagy hamissága folya
matosan átíródik, s amelynek lehetőségét 
és korlátáit az ikerpár egymásra utalt, de 
átjárható sorsa szabja meg.

A regények, és főként A Nagy Füzet 
cselekményére a háború okozta fenyege
tettség érzése erőteljesen rányomja a bé
lyegét. A fivérek még gyerekek, de a kül
világban zajló erőszak és veszteségek 
hatására úgy nevelik önmagukat, hogy 
ne érjék váratlanul őket környezetük ke
gyetlenségei. Éhség-, kegyetlenség- és 
koldulásgyakorlatot végeznek, hozzászok
nak az italhoz és a cigarettához, megta
nulnak oroszul, a hadsereg termékeivel 
kereskednek, és önkényesen kilépnek az 
oktatás intézményes kereteiből: „nem tu
dunk már semmit tanulni az iskolában”. 
Látszólag a körülményekhez alkalmaz
kodnak, valójában saját belső világukat 
védik: „Később már nincs szükségünk a 
fekete kendőre, és arra se, hogy bedugjuk 
a fülünket. Aki a vakot játssza, egysze
rűen befelé fordítja a tekintetét, a süket 
becsukja a fülét a zajok előtt”. Ez az el
zárkózás emberi viszonyaikat is meghatá
rozza, nem mutatnak ki semmilyen érzel
met: „nem kedvtelésből hoztuk magának 
ezeket a dolgokat, hanem mert okvetle
nül szüksége volt rájuk” -  mondják a be
teg plébánosnak, amikor segítséget nyúj
tanak neki.

A Trilógia lecsupaszított, minimaliz- 
musra törekvő nyelvezete a háború, majd 
a diktatúra következményeit: az erősza
kot, a lelki és testi sérüléseket, veszte
ségeket szenvtelenséggel és közönnyel 
jeleníti meg. Az ikrek, amikor a velük tör
téntek lejegyzése kapcsán saját írói stra
tégiájukat fogalmazzák meg, valójában a 
regény nyelvfelfogását is jellemzik: „Azok 
a szavak, amelyek érzéseket jelölnek, igen 
homályosak, jobb, ha kerüljük a használa
tukat, és ragaszkodunk a tárgyak, az em
berek és önmagunk leírásához, vagyis a 
tények hű leírásához.”

Később, a ciklus másik két darabjában 
valamivel emocionálisabbá válik a nyelv, 
ennek talán a fivérek szétválása az oka: 
„Ismerem az elválás fájdalmát. (...) Egy 
fivér távozása, akivel szinte egyek vol
tunk” -, valamint az is közrejátszik, hogy 
az Anya elvesztése hangsúlyosabban elő
kerül. A tárgyilagos, szenvtelen elbeszé
lői hang fokozatosan oldódik, de arra, ami 
velük történt, A bizonyíték narrátoraként 
feltűnő fivérnek nincs szava, egyszerűen 
„a dolog”-nak nevezi.

Az írás összekötő és terápiás funkcióval 
rendelkezik a regényciklus több szereplő-

Ágota Kristóf g

i

je számára. A testvérpár füzeteket és ce
ruzákat vásárol, hogy a hétköznapok tör
ténéseit lejegyezhesse. Az eseményeket 
iskolai fogalmazás formájában írják meg: 
Megérkezünk Nagyanyához, A munka 
stb. Egymás gyakorlatát ellenőrzik, és kö
zös megegyezéssel döntik el, mikor kerül
het be egy szöveg a Nagy Füzetbe. A közös 
írás segít a körülöttük zajló mindenna
pos erőszak és borzalom feldolgozásában, 
ezenkívül a kialakult véd- és dacszövetsé
güket erősíti. Füzetük szigorúan titkos, és 
szétválásuk után külön folytatják az írást, 
amelyet egyetlen olvasónak szánnak: az 
egyik fivér a távol lévő másiknak, és for
dítva. Mathias, az otthon maradt testvér 
nevelt gyereke felfedezi a padláson rejte
getett Nagy Füzetet, és ennek mintájára 
kezdi el a magáét írni, füzetének azonban 
nincs címzettje, valószínűleg ezért égeti el 
öngyilkossága előtt.

Rajtuk kívül a könyv- és papírboltos 
Victor életében tölt be ennyire fontos sze
repet az írás, aki egész hitvallást épít rá: 
„meg vagyok győződve, hogy minden em
beri lény arra született, hogy megírjon 
egy könyvet”. Életcélját viszont morbid 
módon valósítja meg: zavaróan anyásko
dó nővérét meggyilkolja annak érdekében, 
hogy végre felszabadultan dolgozhasson. 
Mathias füzete megsemmisül, Victor kéz
iratát pedig Lucas a Nagy Füzet része
ként integrálja -  a Trilógiában csak az az 
írás maradhat fenn, amely előre meghatá
rozott olvasóra vár.

Ágota Kristóf regényciklusa kegyetlen 
világot rejt magában, amelyben a történe
tek komorságát csak tovább fokozza a tá
volságtartó, szenvtelen elbeszélés. A cse
lekmény folyamatos kikezdése próbára 
teszi az olvasói figyelmet, ennek ellenére 
narrációs technikájának és hangjának hi
telességében egyetlen pillanatig sem ké
telkedünk.

Ágota Kristóf: Trilógia. C arta
philus Kiadó, 2013. Ford. Bognár 
Róbert és Takács József.
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Kellemes könnyű tudomány
Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest?
Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2013.
Fábri Anna legújabb, 2013- 

ban a Kortárs Kiadónál megje
lent tanulmánykötetét forgatva 
revelációként hat az a könnyed
ség, mellyel a szerző komoly, tu
dományos érdeklődésre számot 
tartó témákat „beszélget meg” ol
vasójával. A gyűjtemény írása
inak hangneme az alcímet iga
zolja: Kérdések és válaszok Jókai, 
Mikszáth és Krúdy olvasása köz
ben. A problémafelvetés termé
szetes, a felelet pedig élvezetesen 
adódik.

Ennek a „nagyvonalúságnak”, 
mellyel az irodalom- és műve
lődéstörténész Fábri a magyar 
kultúra három klasszikusának 
életművében tájékozódik, persze 
hosszú kutatómunka az előzmé
nye. Az írónő nemcsak az illető 
korszak(ok) viszonyainak jó is
merője, hanem emellett monog
ráfiája is született az említett 
alkotók mindenikéről. Jelen vá
logatás tizenegy darabja egy-egy 
velük kapcsolatos, szűkebb, iz
galmas témát közelít meg — úgy, 
hogy közben kellő rálátással ren
delkezik példának okáért Jókai 
Mór munkásságára „mint olyan” 
(vö. ezt a kritikai kiadás száznál 
több kötetével).

Az egyebek mellett a termé
szet, az öltözködés, a politikai 
humor vagy a fényképészet és a 
választott hármas, illetve műve
ik viszonyát tárgyaló tanulmá
nyokban irodalom és kultúratu
dományok sikeresen működnek 
együtt: a történelem alakulá
sa, a társadalmi konjunktúra, 
az élettények itt szerves és rele
váns módon magyaráznak poéti
kai megoldásokat. A tény, hogy 
Jókai -  mint a Kertészgazdászati 
jegyzeteknek is szerzője -  szen
vedélyes botanikus volt, hogy 
Mikszáth idegenkedett a gyalog

JÜ LSZÖ V.Eg

lástól, esetleg Krúdy előszeretete 
a zónapörkölt iránt a gyűjtemény 
kontextusában immár nem kuri
ózumként, egy, a magánéletük
re vetett kandi pillantás erejéig 
érdekes csupán, hanem szövege
ik témaválasztásának, megfor- 
máltságának, a cselekmény ala
kításának fontos tényezői. Fábri 
Anna ugyanakkor azt is kije
lenti, hogy egy szépirodalmi mű 
-  önértékén túl -  olvasható se
gítségként, hogy „felfedezzük és 
megértsük elődeink életét és gon
dolkodását”.

A kötet írásai tehát, érdekes 
státusuknál fogva -  hiszen vala
hol az ismeretterjesztő és a „kő
kemény” tudományos paradigma 
között pozícionálhatok —, elegán
san és feltűnés nélkül lépnek át 
különböző korok, médiumok, tu
dományterületek plusz a valóság 
határán, eljuttatva olvasójukat a 
magyar irodalom három fontos 
figurájának kevésbé ismert szö
vegeihez is, rámutatva a körülöt
tük, velük, általuk zajló társadal
mi folyamatokra. Mindezt úgy, 
hogy közben gyakran még láb
jegyzetre sincs szükségük. Ami 
nem is kevés.

L elkünk aknaszilánkjai
Ferenczes István: Ordasok tépte tájon.
M agyar Napló, Budapest, 2013.
Ferenczes István író, köl

tő, szerkesztő „riport-novelláit” 
2013-ban a budapesti Magyar 
Napló jelentette meg. A kiad
vány így érdekesen köti össze a 
kilenc szöveg fontos (cím)szerep- 
lőjét, alapját -  a keleti „véget” 
(Balassi-idézet az egyik darab 
mottója) -  az „idegen, messzi” 
földként emlegetett fővárossal.

A néhol szociológiaként el
könyvelt, egyes szám első sze
mélyben megszólaló kilenc 
elbeszélés (a szót itt eredeti ér
telmében véve: az olvasó hall
gatóságnak feltárt élettörténe
teket kap kézhez) kihívóan veti 
fel a szerzőség és a „valósághű
ség” kérdését. Már csak azért 
is, mert a „riportok” lejegy
zésének helye, ideje (sőt akár 
kísérőjelenségei, így a fehér 
ribizlibor) rögzített, és az ala
nyok közül nem egy ismert sze
mélyiség: ilyen Perka Mihály, 
aki Szabófalván az északi 
csángók nyelvi jogaiért dolgo
zik, vagy Jánó Ilona, a lészpedi 
halottlátó asszony. A teljes kor
pusznak a vallomástevők pon
tosan rögzített idiolektusa adja 
legfőbb ízét. Ám a novellák -  
egymáshoz is viszonyított -  „lé
legzetvételét”, a mondathatárok 
által nem tagolt szövegfolyam 
zihálását vagy az események 
gyors iramát leképező címsza
vak, nyelvfoszlányok ütemét 
egyetlen járatos kéz temperál
ja, vezényli.

A bemutatott sorsok tel
jesen egyediek és rendsze
rint döbbenetesek — találó eb
ből a szempontból az egyik 
írás „ballada” műfajmegjelölé
se, Árva Kató Margit epitheton 
ornansn. Mindeközben azon
ban a narrátorok a XX. szá
zad, a diktatúra, a kisebbségi 
lét exponensei is. Ekként al
kotnak történeteik egyetlen 
ívet, más-más minőségű sza
kaszokkal. Lényeges azonban,

hogy a fenti, annyiszor lejára
tott fogalmak itt többnyire pá- 
tosztalanítva, így vállalható- 
an és aktuálisan jelentkeznek. 
„Minek is bódorogjon belé az 
ember a vakvilágba, minden
ütt dolgozni kell” -  hangzik az 
első élet summázata, hogy a 
beteljesítő zárlat aztán, amo
lyan moldvai Dante módján, a 
pokol óiroujiban a kondikákba 
görnyedten körmölő ördögök 
képével búcsúztasson. Nagy 
igazság.

A könyv igényes kivitelezésé
ből a szedési (pl. á helyett gyak
ran a), tulajdonneveket érintő 
(Vaslaui megye, Lujzi-Kalagor, 
Balabánya?) vagy tárgyi (pl. 
esztena mint pásztortarisznya) 
hibák vesznek némiképp vissza. 
Kérdései azonban annál gyúlé
konyabbak: „érdemes volt-e any- 
nyi kompromisszumot kötni”? 
Vándorolnak, bolyganak-e ben
nünk, unokákban és déduno
kákban az ideológiák, elnyomó 
és agyonhallgató rendszerek 
egykor lelkekbe robbantott mér
ges aknaszilánkjai?

MOLNÁR ZSÓFIA
‘K Ó 'D 'E X  -

[...] Szerelem és testiség kapcsolatának nyomon követett változá
sával együtt alakul a szeretet és a szerelem egymáshoz való viszonya 
is. Amíg a szerelemnek inherens eleme a szexualitás, addig a két
féle érzés közé éles határt húz ez a tény. Ennek megfelelően mind a 
La Concepcion, mind a Madonna szélhámosa utolsó mondataiban kü
lönbséget tesz a narrátor szeretet és szerelem között, és mindkét no
vellában egyértelmű, hogy a szerelem magasabb rendű érzés. Az első 
történet végén Lea és Iván szerelme átváltozik szeretetté, a második
ban pedig azt gondolja Ilona, hogy az ifjúkorában visszautasított ké
rőjével, Vukovszkyval talán lehettek volna egymást segítő hű házas
társak, de nem lehettek volna boldogok.

Aztán az Iskolában elmosódik a határ a kétféle érzés között. A fő
szereplők egymás iránti szeretete a regény végén, a kötelék Medve 
és anyja között vagy Bébé és Júlia viszonya éppen úgy a „pancsolat- 
lan emberi kapcsolatok” genusa alá sorolhatók be, mint Szeredy és 
Barika szerelme.

Az Ottlik-művek legtöbbször kifejtett és legnagyobb nyomatékkai 
tett megállapítása szerint a szerelem a hétköznapi, profán világban be-

teljesíthetetlen és megőrizhetetlen. (A nyelvnélküliség, a szent világá
ban pedig — legalábbis addig, amíg evilági életünket pergetjük — nem 
tudjuk tartósan megvetni a lábunkat.) A Kilenc kínai, a Virrasztók, a 
Forróégöv [sic!], a Madonna szélhámosa, a Hét perc, a Czakó, a Szebek, a 
La Concepcion és A Valencia-rejtély egyaránt ezt állítják.

Az első három mű érintett szereplői maguk sem értik, miért sza
kadt meg, illetve képtelen beteljesedni a szerelmük, és a narrátorok
tól sem kapunk erről semmiféle közvetlen magyarázatot.

Ilona, a Madonna szélhámosa szereplője az Álpokban nyaralva is
merkedik meg Vukovszkyval, az elegáns fiatalemberrel. Minden jel 
szerint kölcsönösen heves vonzalmat éreznek egymás iránt, Ilona 
azonban ennek ellenére visszautasítja a kezét kérő férfit.

[...] Nem a kérőjével szemben táplál aggályokat, hanem képtelen 
elhinni, hogy két olyan emberi lény, kiknek a kiléte még önmaguk 
előtt is homályos, egymáséi lehetnek. [...]

SÜMEGI ISTVÁN: Bébé szerelmei. Szeretet, szerelem és 
erotika Ottlik műveiben. KORTÁRS: 2014. 05. szám
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Természetelvű
élménypiktúra
Pályája kezdetétől a 38 esztendők budapesti festőmű- 

vész László Dániel, aki a temesvári Helios Galériában 
nyitotta meg áprilisban 43. egyéni tárlatát, szembehe
lyezkedett a kordivattal, a 21. század elejének művészi 
áramlatainak fősodrával. Nemzedéktársai többségé
től eltérően nem szédült bele a csapongó útkeresések, 
a meghökkentést, a megbotrankoztatást hajszoló al
ternatív megoldások bűvkörébe, hanem a kortárs mű
vészetben újabban mind nagyobb teret hódító stílus- 
irányzat, a neorealizmus művelőjévé, letéteményesévé 
szegődött. A valósághű, figurális, látványelvű festésze
ti hagyomány értékeinek átmentése, folytatása másfél 
évtizedes alkotói és szervezői munkásságának vezér
elve, meghatározó törekvése.

László Dániel a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
festő szakán Károlyi Zsigmond növendékeként 2001- 
ben diplomázott. 1999-től tagja a Fiatal Művészek 
Stúdiójának, 2001-től a MAOE-nak is. Ösztöndíjak 
sorát — köztük a Barcsay-, Derkovits- és Kogart- 
stipendiumokat -  hódította el, ugyanakkor több szak
mai díjjal, érdemplakettel is kitüntették. A sikeres, az 
elismert művészek élcsapatát erősíti. Indulásakor fő
leg az átmeneti korszak lepusztult épületeinek, elha
gyott, omladozó iparcsarnokainak, hámló vakulatú, 
megroggyant bérházainak, roskadozó családi ottho
nainak siralmas, elszomorító látványát örökítette meg 
vásznain, amelyeken alkalmanként a remény fény
nyalábjait is felvillantotta, átsugároztatta. Négy gyer
mek apjaként megkülönböztetett figyelmet fordított 
ugyanakkor a családi élet meghitt, bensőséges jelene
teinek megfestésére is. Az ihletforrás-keresés, a szel
lemi és érzelmi feltöltődés ingere és vágya sarkallta 
arra, hogy a Kogart-ösztöndíj jutalmazottjaként egy 
külföldi tanulmányút szokványos abszolválása helyett 
a Szent Jakab-zarándoklat, az „El Camino” 960 kilo
méterét gyalogolja végig Franciaország déli határától 
Santiago da Compostelláig. A következő esztendőben, 
2010-ben 40 nap alatt a Budapest és Csiksomlyó kö
zötti távot tette meg gyalog. Magányosan járta be 20 
nap alatt a magyar főváros és az ausztriai kegyhely, 
Mariazell közötti 450 kilométeres utat. Tapasztalatait 
és lelki revelációit vázlattömbbe valamint fényképező
gépe memóriakártyáján rögzítette. Műtermében az
tán 60 különböző műfajú és méretű olajképet festett 
ecsettel, a vetítőgépet is segédeszközként használ
va. Sorozatának a Mária út összefoglaló címet adta. 
Valóságelvű alakos kompozícióin, tájképein, csendéle
tein, enteriőrjein, templombelsőin festett útinaplóként 
idézte fel zarándokútjai jellegzetes mozzanatait, lát
ványelemeit, áhítatos, fennkölt és hétköznapi jelensé
geit, élettapasztalatait, meglátásait.

Évszázados szakrális és profán kulturális mintákat 
mutat fel festményein — magabiztos ecsetkezeléssel, 
kiérlelt és fölötte gazdag rajzi és festői eszközkészlet
tel. A fotós effektusokat a forma- és színvilág egysze
rűségével, kifinomultságával, keresetlen tisztaságá
val és elevenségével ellensúlyozza, egészíti ki, eredeti 
megoldásokkal gazdagítva az újrealizmus, az új szen- 
zibilitás eszköztárát. Metaforákká lényegíti, jelképek
ké nemesíti, a bölcselet síkjára emeli a valóság konk
rét elemeit, tárgyait, jeleneteit és viszonylatait. Képei 
magvas tartalmakat hordoznak, korszerű gondola
tokat, eszmetársításokat indukálnak. Valósághűen 
megfestett vásznain a korszerűség a szemlélet fris
sességében, a téma- és motívumkezelésben, a képszer
kesztésben és a kimódolt, eleven és hatásos kromati
kában, színtársításokban testesül és mutatkozik meg.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Erdély harangoz -  a m élyben
Magtalan korok és nagy rene

szánszok végletein túl a műve
lődéstörténet számon tart olyan 
korszakokat is, amelyek kö
zös jellemzője az átmenetiség. 
Manierizmusok, jelölhetnénk meg 
egyetlen műszóval, s nyomban a 
barokkot vagy a klasszikát meg
előző évekre, évtizedekre gondol
hatnánk. Csakhogy meglehető
sen ritkán van tisztán művészi 
oka annak, ha egy korszak alko
tó képzelete nem tud, nem képes 
a modor, a manír szintjén túlnő
ni, felülemelkedni. Alkalmasint, 
a (művész)társadalmak szekeré
nek kátyúba rekedéséért is a po
litikum tartozik felelősséggel, 
jobbára.

Politika és művészet között 
egyfelől nem ilyen egyszerű és át
látható a kapcsolat (e kérdéskör
rel ma számos kutató foglalko
zik világszerte, és könyvtárnyi 
az e téren fellelhető szakiroda- 
lom), másfelől Erdély zenei életé
nek „világi” intézményrendszere 
az ezredfordulót követően egy
re siralmasabb képet fest, mely
nek legfőbb oka, hogy a részben 
felbomlott vagy ez idő szerint 
felbomlani készülő pártállami 
struktúrák helyére még nem si
került a korszerű mecenatúra 
feltételei között is működőképes 
újakat teremteni. A fesztiváljel
legen, vagy ami még rosszabb: 
az alkalomszerűségen túlmenő
en elenyészően kevés az életképes 
civil-szakmai vállalkozás, mely
nek következtében, egyedüli túl
élési lehetőségként a rövid távú 
„kulturális gyarmatosítás” alter
natívája marad.

A bukaresti minisztérium 
igyekszik szabadulni minden fe
lesleges tehertételtől, és sorra 
mondja le a vidéki művelődési in
tézmények központi költségvetés
ből történő támogatását anélkül, 
hogy egyidejűleg megteremtené 
a polgári társadalmakra jellem
ző, művészetbarát, az alkotók
nak védelmet nyújtó, törvényes 
önkormányzati és civil támoga
tási rendszert. A központi költ
ségvetési támogatástól megfosz
tott városi zenekarok többsége 
például a hangversenyévad je
lentős részét kitevő „külföldi tur
nékénak becézett haknik olykor 
igen megalázó alkalmi honorá
riumával egészíti ki szerény jö
vedelmét. A még Bukarest-függő 
opera- és színtársulatok feje fö
lött Damoklész-kardként lebeg 
az önfinanszírozás (vagy mai, di
vatos szóhasználat szerint: a sa
ját bevételi forrásból történő társ
finanszírozás) rémképe, bár így

is a leggyakrabban használt ál
talános (s nem csak!) retorikai 
fordulat a „Nincs pénz!”. A pénz
ügyi-gazdasági válság közepette 
bővítésre szinte semmi sem ma
rad, de olykor a bérek vagy a mű
ködési költségek kiegyenlítésé
re is alig-alig futja. Az álláskeret 
évről évre csökken, nem szólva a 
jóval az inflációs szint alatt ma
radó bérfejlesztésekről. „Egyik 
hónapról a másikra tengődünk” -  
állapította meg nemrég egyik ko
lozsvári intézményvezetőnk.

Látványos volna Erdély ze
nei életének jelenét az elmúlt év
tizedek során külföldre emig
rált művészek -  operaénekesek, 
hangszeres szólisták, hang
szer- és zenetanárok, rendezők, 
zeneszerzők, karmesterek és 
karvezetők, zenetudósok és ze
nei szakírók — nevéből kirakni: 
ők is mind a mához tartoznak, 
Magyarországtól Németországig, 
Ausztriától Izraelig, Hollandiától 
az Egyesült Államokig, in 
absentia. Nélkülük ma annyi
val szegényebb Erdély, ameny- 
nyivel gazdagabb a nagyvilág... 
Azazhogy mégse! A szülőföldet 
elhagyni kényszerülő művészek
-  például a dicsőszentmártoni 
születésű Ligeti György, a lugosi 
születésű Kurtág György vagy 
a székelyudvarhelyi születésű, 
nemrég hetvenedik életévét betöl
tő és világszerte ünnepelt Eötvös 
Péter zeneszerzők életpályája: va
jon ki veszi a fáradságot, hogy 
műveiket idehaza is bemutassa?
— a messzi idegenben is képesek 
a féltve őrzött erdélyi gondolatból 
meríteni, mint ahogy fordítva is 
igaz: az itthon kibontakozó alko
tói teljesítmények egyaránt gaz
dagíthatják az erdélyi panteont 
és az egyetemes kultúra szenté
lyét.

A múltba nézés mozdulata ta
lán akkor a legeredményesebb, ha 
a múltba néző a megidézett múlt 
távlatában önmagát pillantja 
meg. A visszanézés lehetőségétől 
megrémülve igyekszünk elhesse
getni magunktól e képtelen talál
kozás gondolatát, figyelmen kívül 
hagyva azt, hogy a vissza igekö
tő — itt és most — nem a megszo
kott módon jelöl teret és időt. Ki 
az, aki ránk köszön?!... Régóta is
mert válaszok rejtőznek a dadog
va feltett kérdések mögött...

A múlt a jövőbe néz... „Meg
váltás?!” Csupán azt szeretnék, 
ha mindaz, amiről szó esett, sem
miképpen sem hagyná „hidegen” 
az „atlantiszi” olvasót!

LÁSZLÓFFY ZSOLT
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HELIKON

Júniusi évfordulók
1 - 6 0  éve halt meg Martin Andersen Nexö dán író 

200 éve született Francois Ponsard francia író
2 -  330 éve született Ján Blasius szlovák költó'

110 éve született Nyikolaj Kornyejevics Csukovszkij orosz író
3 -  210 éve született Pieter Ecrevisse belga író

80 éve halt meg Franz Kafka német nyelvű cseh író 
170 éve született Detlev von Liliencron német költó'
50 éve halt meg Frans Eemil Sillanpää finn író

4 -  110 éve született Alvah Cecil Bessie amerikai író
5 -  85 éve született Hellsing svéd költő
6 -  120 éve született Csurka Péter magyar író
7 -  220 éve született Pjotr Jakovlevics Csaadajev

orosz filozófus
8 -  220 éve halt meg Gottfried August Bürger német költő

180 éve született Charles Reade angol író 
9 - 4 0  éve halt meg Miguel Ángel Asturias 

guatemalai költő
80 éve született Thinsz Géza svédországi magyar író

10 — 40 éve halt meg Keszthelyi Zoltán magyar költő
295 éve született Francisco Marino Nifo spanyol költő

11 — 720 éve halt meg Roger Bacon angol filozófus
60 éve halt meg Gerevich Tibor magyar történész

12 — 195 éve született Charles Kingsley angol író
45 éve halt meg Tersánszky Józsi Jenő magyar író

13 -  340 éve született Prosper Jolyot Crébillon
francia drámaíró
140 éve született Marko Cseremsina ukrán író 
150 éve halt meg Henryk Dembinski lengyel író 
430 éve halt meg Zsámboki János magyar humanista

14 -  130 éve született Ioachim Botoz román író
340 éve halt meg Martin le Roy Comberville francia író

1170 éve halt meg Nithard frank történetíró 
200 éve született Augustin Smetana cseh filozófus

15 -  170 éve halt meg Thomas Campbell skót költő
16 -  500 éve született John Cheke angol humanista

120 éve született Mahmúd Tejmúr egyiptomi író
17 -  295 éve halt meg Joseph Addison angol költő

230 éve született Fredrik Cederhorg svéd író 
45 éve halt meg Gurge Maari örmény költő 
45 éve halt meg Sinka István magyar költő

18 — 110 éve hall Sami Krashéri albán író
190 éve született Nagy István magyar történész

19 -  140 éve halt meg Jules Janin francia kritikus
80 éve szülelett Pusztai János romániai magyar író

20 -  120 éve született Szergej Nyikolajevics Golubov
orosz író

21 -  210 éve született Johann Gabriel Seidl osztrák költő
100 éve halt meg Herta von Suttner osztrák írónő

22 -  110 éve született Michal Choromanscki lengyel író
23 -  180 éve született Alexandru Odobescu román író
24 -  495 éve született Théodore de Beze francia író

410 éve ha lt meg Edward de Vere Oxford angol költő
25 — 150 éve született Laurids Waldemar Bruun dán író

130 éve született Gyóni Géza magyar költő 
380 éve halt meg John Marsion angol író

26 -  200 éve született Kemény Zsigmond magyar író
27 -  145 éve született Waclaw Gasiorowski lengyel író

440 éve halt meg Giorgio Vasari olasz író
28 — 130 éve halt meg Táncsics Mihály magyar író
29 -  195 éve született Nicolae Bálcescu román történész
30 -  170 éve született George Bengescu-Dabija román író

130 éve született Georges Duhamel francia író 
130 éve született Szép Ernő magyar író

Csend
VÍZSZINTES

1. Joseph Addison aforizmája; el
ső rész. 12. Ilyen a róka farka. 13. 
Zenehelyiség. 14. Helység Kisbér kö
zelében. 15. Visszataszító. 17. Amper, 
angolul. 18. Kicsinyítő képző. 19. 
Somogy megyei városban lakik. 21. 
Azonosak! 22. A szén és az ezüst 
vegyjele. 23. Őszi hónap, rövidítve. 
25. Bőven van ideje. 26. Kettőzve: 
halandzsa. 28. Színész jutalma. 
29. Tápláló leves. 30. Dózis, porció. 
31. Üresen szól. 32. Képes, tud. 34. 
Állunk rajta. 36. Páros kalács! 38. 
Személyedre. 39. A tantál vegyje
le. 41. Tömeges. 44. Annyi mint, rö
viden. 45. Voznyeszenkij költeménye. 
47. Vacog a hidegtől. 48. Sziget, fran
ciául. 49. Tokió röptére. 51. Kerget, 
hajszol. 53. Joseph Addison aforizmá
ja; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES

1. Ősi búzafajta. 2. Lábízület. 3. 
Palóc alma! 4. Long Play, röviden. 5. 
Esztergom melletti város. 6. Lopózik, 
surran. 7. Édes öntet. 8. Zúduló. 9. 
Bent megfog! 10. Ravenna egynemű 
hangzói. 11. Amerikai ragadozó ál
lat. 16. Sertéseket szótlanul tűr. 19. 
Szobor készítése. 20. Kérés ellátá
sa sorszámmal. 22. Szál, fonal. 24. 
Negál. 26. Fejtető. 27. Svájci folyó. 31. 
Drámaíró (József). 33. Ugyanaz, lati
nul. 35. Kemencetisztító eszköz. 37. 
Disznószőr. 38. Lear király egyik lá
nya. 40. Vagyis, tehát. 42. Madridi 
sportklub. 43. Énekesmadár. 44. 
Híres a ménese. 46. Bekötik a fe
jét! 48. ígéret is lehet belőle! 50. 
Középkori fegyver. 52. Orsó közepe!

R. T.

A Helikon 9. számában megjelent 
Beképzeltek című rejtvény megfejtése: 
...ha  van okuk beképzeltségre.

TÁMOGATÓINK:
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TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Proiectrealizatcu sprijinul Primariei §d Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi 
Tanácsa is támogatja.
Proiectul sus^ine candidatura ora§ului Cluj-Napoca la titlul 
de Capitalä C ulturalä Europeans 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa K ulturális Fővárosa 
2021 címre benyújtott pályázatát 
Kiadványunk a Rom án K ulturális M inisztérium  támogatásával jelenik meg
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