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LÁSZLÓ NOÉMI

N e m z e te lé s
Mert mindannyian egy nemzet vagyunk: 
átmenetiek az országhatárok. Talán 
emiatt gondolom: folyton a határ túloldalán 
állok. Vagy egyszerűen csak: nem érdekel. 
Nem tetszik, hogy a nemzet elvisel. Nem 
lelkesít, hogy még tartozhatok, megemlítenek 
kicsik és nagyok, ügyek, hitek, hevek 
szolgálatában. A pódiumról zengett érv 
hibátlan, mert a tömegnek józan esze nincs. 
Csak szeme, szája, szíve és keze, s ha szép 
az idő, ki törődik azzal: valóban mind egy 
nemzet-e, aki egyetlen nyelv szavain át 
nézi a világot és önmagát?
Egyek vagyunk tehát, mert ugyanúgy 
esküdözünk, félünk és hazudunk, 
imádkozunk, és szórunk átkokat, 
ha a határt a megszokottnál sokkal 
gyakrabban s pimaszabbul lépik át.
De hová tegyük, mondjuk, nagyapát, 
aki más nyelven mondta ki, 
hogy nagymamát a sírig szereti, 
más tájon született, élt, volt fogoly, 
s holttestében a nemzet nincs sehol?
Hová tegyük a párunk, ha nem érti, mi
nemzet, nemzetség és nemzetiség
közt a különbség, de nem is akarja érteni?
És gyerekünk, aki az említett nemzeti 
nyelvet cseppet sem beszéli, s az átmeneti 
határok között sem hajlandó úgy élni, 
ahogyan mi éltük túl és át, hogy e fogalmat 
másra nem cseréltük?
Mert nálunk ez az atyaisten, 
örökéletünk záloga e hitben, 
s ha ölni kell nevében, az se baj, 
feloldja bűnünk majd, ha kell, 
nemzeti múltunk, hollószárnyival.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Beszélgetés Simon Réka Zsuzsanna meseíróval
Minden úton mellé szegődtek a mesék

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

-  Két évtizede ismerlek, hosszasan és miért 
ne: szépen leveleztünk zaklatott kamaszko
runk idején (ma is őrzöm a leveleket), amely 
egybeesett a szintén zaklatott rendszervál
tással. Most pedig árad felőled a nyugalom, 
a kiegyensúlyozottság. Azt hiszem, az, hogy 
meseíróvá és „meseirodalmárrá” lettél, talán 
a legjobb és ugyanakkor a legtermészetesebb 
dolog is, ami veled történhetett. Tévedek? 
Hogyan és miért kezdtél meséket írni?

— Őrzöm még én is a leveleket és a kö
zös emlékeinket is ama azért mégsem oly 
zaklatott kamaszkorunkból. Eddigi életem 
egyik legkedvesebb időszaka volt.

Szeretném azt hinni, hogy a gyerekiroda
lom útja a legjobb, ami velem történhetett. 
Gyerekkoromban sokat meséltek, olvastak 
nekem, aztán késó'bb én kezdtem el sokat ol
vasni, mesélni. Gyerekek között, óvó néni
ként kezdtem el meséket írni, úgyhogy iga
zából adott volt az út. A Szivárványban és a 
Napsugárban kaptam először publikálási le
hetőséget 2006-ban, majd egy évvel késó'bb 
állandó külső munkatársuk lettem. Később 
már nagyobbakat tanítottam, aztán a ki
sebbségi anyanyelvoktatás kérdéseit boncol
gattam, elidőztem itt-ott, de a mesék minden 
úton mellém szegődtek, és kísérnek most is.

-  Háromnyelvű -  magyar, spanyol és ka
talán -  blogot működtetsz, a Gyerekkönyv- 
ölelőí, ahol gyerekkönyv-ajánlókat, interjú
kat készítesz magyar, spanyol, katalán és 
dél-amerikai gyermekkönyvírókkal, illuszt
rátorokkal. Honnan e vonzódás a mesekul
túra e szelete iránt? Mitől más a spanyol és 
katalán kultúrkörhöz tartozó mese- és mese 
körüli világ, mint mondjuk a magyar?

— Amikor a Könyvmutatványosok oldal 
szerkesztői bevettek maguk közé, sosem 
gondoltam volna, hogy valaha gyermekiro
dalmi blogírásra adom a fejem. Az ő hatá
sukra kezdtem el a saját oldalak működte
tését. Mivel akkor már Katalóniában éltem, 
természetessé vált, hogy legyen egy spanyol 
és egy katalán blog is. A Gyerekkönyvölelő 
blogoldal tartalma más, mint a spanyol és a 
katalán oldalaké. A katalán a spanyol for
dítása. A Cuentos de Pukka spanyol oldal 
bejegyzéseinek katalánra történő fordítása 
Oscar Godoy érdeme.

Interjúkat a magyar és spanyol blogra is 
készítek, készítettem, és meg kell monda
nom, ami a blogolást illeti, ez a sorozat szá
momra a legkedvesebb. A Gyerekkönyvölelóh 
immár huszonnégy interjú olvasható. 
Nagyon sokat tanultam az interjúk készí
tése során, barátságok is születtek ezek
ből. Hogy mitől más a katalán- és spanyol

kultúrkörhöz tartozó mese- és mese körü
li világ, mint a magyar, ez egy többolda
las tanulmány témája lehetne, de az ilyes
féle összehasonlításokat nem szeretem. 
Spanyolországban nagyon sok a színvonalas 
gyermekkönyvkiadó, sokszínű a gyermek- 
könyv-paletta. A sokféle minőségi gyerek
könyvet látva az az érzése támad az olvasó
nak, hogy ott a gyermekirodalom virágkorát 
éli. A spanyol gyermekkönyvkiadók között 
találhatunk olyanokat is, amelyek elmúl
tak kilencven vagy akár százhúsz évesek is, 
például a Juventud és az Edelvives. Vannak 
olyan kiadók, ahol nem az eladhatóság a fő 
vezérelv. Ilyen például az 1998-ban alapí
tott Media Vaca (Fél Tehén) valenciai szék
helyű kiadó is. Fontosnak tartják olyan mű
vészek munkáinak a megjelentetését, akik 
régóta keresik az ismeretlen nagyközönség
gel a kommunikáció lehetőségét, és akikre 
eddig talán nem figyeltek fel. Mivel ezek
nek a művészi igényű könyveknek a megje
lentetése sok pénzbe kerül, a Fél Tehén ki
adó évente csak három könyvet tud kiadni.

A spanyol gyermekkönyvkiadásra nagyon 
jellemző a nyitottság, a merészség, a kísér
letezés. Olyan témákat hoznak a felszínre, 
mint a gyermekbántalmazás, az iskolai kire
kesztés, a bevándorló gyerekek beilleszkedé
se, a szolidaritás, egymás elfogadása, a sérült 
gyerekek mindennapjai, a nyelvi sokszínű
ség, az önbecsülés, szeretett személy elvesz
tése stb. Sok olyan gyerekkönyvet mutattam 
már be, amit akár holnap lefordítanék, ha 
lenne kiadó, amely kiadná ezeket magyarul.

A spanyolországi irodalmi pályáza
tok másképp működnek, mint amihez mi 
hozzászoktunk. Ha pályázatot hirdetnek 
gyerekkönyvírók vagy illusztrátorok szá
mára, a nyerteseket méltó módon díjazzák. 
Az Edelvives Kiadó nemzetközi képeskönyv 
pályázatán a fődíj tizenkétezer euró szo
kott lenni. A pályázók neve titkos, nincsenek 
ajánlólevelek, az adatok lezárt borítékokban 
várják a bírálatok végét. Csak díjazáskor 
derül ki a zsűri számára, kik a nyertesek.

-  Egy picit még a blogról: ez most a mun
kád, akár kenyérkeresetet is biztosít?

-  Ez is a munkám, de kenyérkeresetet 
nem biztosít. Az csak hab lenne a tortán, 
ha erre is sor kerülne egyszer. Naponta 
nem frissül egyik oldal sem, mert az kivi
telezhetetlen lenne. Ha azt tenném, akkor 
semmi másra nem lenne időm, sem energi
ám, és hát a saját három gyerekirodalmi ol
dalam mellett a Mesemustrát és néha az író 
Cimborák oldalt is szerkesztem.

A blogoldalaimon végzett munkám 
amolyan kultúrák közötti gyerekirodal

mi hídépítés kísérletének szoktam nevez
ni. Ennek a munkának a hatására szüle
tett meg bennem tavaly decemberben egy 
nemzetközi meseprojekt ötlete, 37 külföl
di illusztrátort kértem fel, hogy rajzoljanak 
az író Cimborák számára, és mi, magyar 
gyermekirodalmi alkotók ezekhez az alko
tásokhoz meséket írtunk. A Hét határon 
Nemzetközi Meseprojektnek 19 országból 
74 résztvevője van. A meséket és az illuszt
rációkat az író Cimborák oldalán publikál
tam, a mesék fordítása pedig a Cuentos de 
Pukka oldalon olvasható. Most készülünk 
a teljes anyag bemutatására Budapesten, 
a Blaha Lujza téri MÜSZI-ben. A kiállítás 
anyagát június 11-22-e között lehet majd 
elolvasni, megtekinteni.

-  Léridában élsz és alkotsz -  ez azért nem 
mindennapi, ha az ember Szilágycsehben 
születik. Csodás dolog a kultúra nemzeteken 
átívelő ereje, nekem mégis hiányzik emögül 
a sztori. Valójában mi vitt éppen oda? Én 
persze mindjárt a szerelemre gondolok...

— Jól hangzana, ha erre a kérdés
re azt mondhatnám, azért választottam 
Spanyolországot, mert az a minőségi gyer
mekkönyvek Kánaánja. Valójában tényleg 
magánéleti döntés volt, hogy odaköltöztem.

-  Mennyire befolyásolja a meseírói vilá
godat a környezet, amelyben élsz? A Pukka- 
mesék és a király-mesék a magyar mesevilág 
motívumvilágából és nyelvéből táplálkoznak, 
sok szójátékkal, nyelvi humorral. Frissebb 
meséidben érzel-e változást ehhez képest? 
Mert biztosan készül már az új mesekötet.

— Sok minden befolyásolhat, amikor írok. 
A környezettől is függ, mennyire tudok 
csak az írásra figyelni, mennyire érzem 
magam jól éppen ott, ahol írni szeretnék. A 
második gyerekkönyvem, az Ahány király, 
annyi mese (Manó Könyvek, 2013) elég rö
vid idő alatt íródott, és ez leginkább annak 
volt köszönhető, hogy nyugodt, alkotásra 
inspiráló környezetben élek. A szövegeimen 
mindig érzem a változást az előzőkhöz ké
pest, de tudatosan nem keresem, nem jegy
zem, mi az, ami változott. A szójátékoknak, 
a nyelvi humornak mindig fontos szere
pe volt és lesz a szövegeimben, úgyhogy ez 
biztosan marad, csak a mérték változik. 
Jelenleg több kötet íródik egyszerre, remé
lem, hamarosan útnak is indulhatnak.

BOTHÁZI MÁRIA

Simon Réka Zsuzsanna
Szilágycsehben született 1975-ben, tanulmányait a kolozsvári BBTE-n végezte. 2008-ban 
Benedek Elek Gyermekirodalmi Ösztöndíjas, első önálló mesekönyve, a Pukka és az év
szakok 2011-ben látott napvilágot a Koinónia Kiadó gondozásában. Ugyanebben az év
ben az Aranyvackor pályázat különdíjasa, 2012 óta tagja az író Cimborák csapatának. A 
Könyvmutatványosok nevű netes gyermek- és ifjúságikönyv-ajánló szerkesztője is, emel
lett spanyol és katalán nyelvű meseblogot működtet. 2013-ban jelent meg az Ahány király, 
annyi mese című kötete a Manó Könyvek Kiadásában. Jelenleg Spanyolországban él.
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HELIKON

J U L E S  SU P E R V IE L L E
A

Elve vagy h a lva
(Vivante ou morte)

Élve vagy halva, ó, te, ki oly jól ismersz,
Hagyj, közelítselek meg férfi gyanánt.

Éj van abban a szobában, hol remeg egy párna,
Mint egy vitorlás, mely érkezni érzi a dagályt,
S nem tudom, a legénység vagyok-e én
Avagy egy pőre kar búcsúja, mely a parton maradt.

Ah, kössem le kerengő húsod egyszer,
Te, ki vágyam s a vágyad kerülve haladsz,
Szétnyílt kezeimbe, melyek űröket kísérnek,
Midőn lábaimnak nem lesz más támasza csak egy törékeny zaj,

Egy, a sötétség által elfojtott, hajnali hang,
Amely mégis képes megérinteni ablakod 
S kitárni azt.

A z  id ő t l e n  e r d ő b e n
(Dans la fórét sans heures)

Az időtlen erdőben 
Kidöntenek egy nagy fát.
Egy függőleges űr 
Remeg hordóként 
A ledőlt törzs mellett.
Keressétek, madarak, keressétek, 
Fészkeitek helyét 
E fönti emlékben 
Míg zeng még.

A sétány
(L’allée)

Ne érintsétek meg a vállát 
A lovagnak, ki elhalad, 
Visszafordulna 
És ez az éj lenne,
Egy csillagtalan éjszaka,
Görbület nélküli és felhőtlen.
-  S  akkor mivé válna mindaz 
Mit végez az ég,
A hold s emennek menete,
S  a nap zaja ?
-  Meg kellene várni,
Amíg egy második lovag, ki 
Ugyanoly hatalmas, mint ama másik, 
Beleegyezne abba, hogy elhaladjon.

Jules Supervielle (1884-1960), francia és uruguay-i köl
tő, író, regényíró, dramaturg. Montevideóban született. 
Költészetét elhatárolta a szürrealizmussal és a formai újí
tásokkal kísérletező, irodalmi irányzatoktól. Líráját a me
tafizikai hangvétel jellemzi. Művei: Brumes du passé, 
1900; Gravitations, 1925; L’homme de la pampa, 1929; 
Trois mythes, 1929; Les Amis inconnus, 1934; La Fable du 
Monde, 1938; Orphée et autres contes, 1946; Shéhérazade, 
1949; Le Corps tragique, 1959.
A fordítás Gaétan Picon, Panorama de la nouvelle littéra- 
ture francaise. Nouvelle édition refondue. Introduction, illus
trations, documents par Gaétan Picon. Editions Gallimard, 
Paris, 1960, pp. 470-474. alapján készült.

A test
(Le corps)

Itt a világegyetem lelt menhelyre az ember mély
hőmérsékletében,

S  a csinos csillagok égi lépéseikkel törtetnek előre 
A homályban, amelynek törvénye alá esnek, ha áthágják a bőrt, 
Itt mindent a vérünk halk léptei követnek 
S titkos lavinák, melyek nem keltenek semmi zajt szegélyeinkben, 
Itt a tartalom jóval nagyobb,
Mint a szorító test, a szomorú tartalmazó...
Ám mindez nem gátolja meg a mi mindennnapi, szerény kezeink, 
Hogy megérintsük testünk különböző pontjait, amelyek

az égitesteknek
Szolgáltatnak szálláshelyet
Betartva hűen bennünk a csillagközti távolságokat.
Mint végtelen óriások, akiket lekicsinyített az 
Emberi test, amelyben jól-rosszul ki kell tartsunk,
Haladunk egymást követve s rosszul rejtve el szemeinkben,

bőrünk
Egyetlen repedéseiben tükröződő csillagaink, örvényeink.
S mindig e benső hatalmasság uralkodik mibennünk,
Még akkor is, ha gyanakvással sújtott világunk 
Visszavonul bennünk sebesen, mígnem parányivá válik,

s eltűnik
Szívünk nem vervén többé csupán önön hús-héjáért,
Szerveink végletes meztelenségére kicsinyítődünk le akkor mi, 
Eme elhagyott állatokra a vérző istállójukban.

A tenger m ora ja
(Ce bruit de la mer)

Moraját ama tengernek, melyben vagyunk mindnyájan, 
Jól ismeri a hajas fa,
És a fekete ló őreá hajtja nyakát 
Megnyújtván emezt, mintha édesvizet keresne,
Mintha itt akarná hagyni ezt a dűnét 
S  csodás táltossá válni a távolban,
S  elkeveredni a habok juhaival
Ezen, szemek számára készült gyapjúban,
S  mintha e tengeri víz fiává szeretne válni végül is, 
Algát legelni a mélység fenekén.
Ám meg kell tanuljon várni a parton,
Elígérkezni a nyílt tenger hullámainak még,
A biztos halálba vetni saját reményét,
Lehajtani a fejet a fűbe megint.

BRÉDA FERENC fordításai
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HELIKON

CSERE PÉTER

Kuncz A ladár udvarhelyi kézfogása
Tompa Lászlóról nyár eleji képekben

Az Erdélyi Helikon indulásakor a heli
koni munkaközösség Németh Lászlót kér
te volt fel a két világháború közötti ma
gyar irodalom szemlézésére; épp annak 
alapján, amit a pályakezdő' kritikus addig 
az Erdélyben született irodalmi értékek
ről írt a budapesti Társadalomtudomány
ban, a Napkeletben, illetve a Protestáns 
Szemlében. Németh 1926-ban három ere
deti hangú lírikust fedezett fel, és a Társa
dalomtudományban megjelent mérvadó 
tanulmányában (Erdély lelke a legújabb 
irodalomban) bejelentette, hogy a további
akban elsősorban Áprily Lajos, Reményik 
Sándor és Tompa László költészetével sze
retne behatóan foglalkozni. Vagyis azok
kal, akiket már az 1921-ben megjelent 
-  a kisebbségi helyzetben is nemzeti öna
zonosság-tudatot őrző, a reménytelen
ségben is reményt nyújtó -  köteteik óta 
erdélyi költőtriász gyűjtőfogalommal je
löl az irodalmi köztudat. Németh László 
már akkor úgy látta, hogy Tompa „a szé
kely alkat költői revelálója”, akinek sorsa 
és szervezete mélyen összefügg a környező 
világgal; annyira, hogy „a természeti erők 
egyikévé számíthatjuk”. „Az egész élet 
újul meg benne, és megújul a vers.” (N. L.: 
Két nemzedék, Bp., 1970, 181—190.)

Áprily és Reményik folyamatos jelen
létét napjainkban örömmel regisztrál
juk, miközben nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy a triász harmadik tag
jának legutóbb 1980-ban jelent meg kö
tete. Tompa születésének — decemberben 
múlt — 130. évfordulóján abban remény
kedtem, hogy az évforduló újból vissza
hozza őt a köztudatba. Hogy ne nehezed
jék ránk olyan nyomasztóan távozásának 
fél százada. A Kemény János Alapítvány 
által szervezett helikoni esteken még ez a 
„tartozástudat” határozta meg előadásom 
hangfekvését mind Székelyudvarhelyen, 
mind Kolozsváron. Marosvásárhelyen vi
szont már egy jó hírrel is előrukkolhat
tam: a Székely Könyvtár sorozat frissen 
megjelent 23. köteteként újból olvasható
ak Tompa László válogatott versei. Nagy 
örömömre a válogatást gondozó Fekete 
Vince ezzel kezdi ajánlását: „Egy biztos: 
Tompa László nem »a székelyharisnyás 
költő«. Soha nem is volt az, és -  jöjjenek 
bármilyen újabb és újabb értelmezők -, 
reméljük, már soha nem is lesz az. Mai 
költő, ugyanolyan és ugyanúgy mai, mint 
amennyire az az ő igazi nemzedéke, a 
múlt század elején, Pesten iskolázott, a 
modern magyar irodalom hullámveré
sében, centrumában élő és alkotó több 
Nyugat-os kortársa: Kosztolányi, Babits 
és társaik.”

Az Áprily és Reményik levelezését köz
re adó impozáns kötet (Rokon lelkek álmo- 
dójá) kolozsvári és budapesti bemutatóján 
kiderült, hogy a kiadvány háttértörténe
tének rekonstruálója, Liktor Katalin iro
dalomtörténész látóterében kezdettől ott 
állt az erdélyi költőtriász harmadik tag

ja is. A Tamási- és a Babits-kutatásban 
elkötelezett Sipos Lajos pedig örömmel 
újságolta, hogy egyik közeli munkatár
sa Tompa-kutatásokat is végez. Tompa 
Zsófiának hívják, és történetesen a köl
tő dédunokája. Aki már költőként sem is
meretlen.

Hogy kettejük közül végül is melyikük 
írja meg az újabb Tompa-monográfiát, 
az még a jövő kérdése. A Kriterionnál 
1978-ban megjelent első szintézist ma
gam is nagy haszonnal forgathattam. De 
az is bizonyos, hogy nagy szükségünk 
van az újabb értelmezésekre. Kolozsvári 
Tompa-előadásom után fedeztem fel — 
más irányú kutatásaim során —, hogy 
Ilia Mihály 1978. augusztus 5-én ezt ír
ta Gáli Ernőnek: „Elolvastam [...] Kicsi 
Antal könyvét Tompa Lászlóról, filosz 
munkának nem rossz, csak azt nem ér
tem, hogy miért nem próbálja Tompát el
helyezni oda, ahova való, a Nyugat nagy 
nemzedékének körébe a speciális helyze
téből következő erényekkel. így Tompa 
székely költő marad, egy táji érdekesség, 
pedig nem az, mint ahogy európai sors
társai sem azok.”

1. „Azért jöttem, 
hogy Tompa Lászlót 
megismerj em.
Az esti vonatérkezés után ezzel a mon

dattal toppant be a vacsorázó családhoz 
egy nyúlánk, barna-piros arcú, vonzó mo- 
solygású fiatal férfi: „Kuncz Aladár va
gyok, azért jöttem Udvarhelyre, hogy 
Tompa Lászlót az otthonában megismer
jem...”

A kései vendég, bár először találkoz
tak, nem volt ismeretlen Tompa számára. 
Részben Szabó Dezsőnek és a Nyugatnak 
köszönhetően, másrészt Kuncz édesapjá
nak, Kuncz Elek tankerületi főigazgató 
úr emlékének. Később a „lélekvonzódás 
titkos törvényeivel” magyarázta a költő, 
hogy a francia internáló táborból haza
szabaduló Eötvös-kollégista, az 1923 ta
vaszán Budapestről Kolozsvárra költöző 
Dadi -  miként barátai szólították -, mi
után átvette az Ellenzék irodalmi-művé
szeti mellékletének szerkesztését, egye
nesen Székely udvarhely re utazott, hogy 
megnyerje őt szerkesztői elképzeléseinek. 
Ezek között nem kisebb célkitűzések sze
repeltek, mint „az erdélyi irodalom java 
erőinek” összefogása, az irodalmi színvo
nal emelése s -  a kolozsvári napilap szé
lesebb erdélyi nyilvánossága révén — a 
közízlés fejlesztése.

„Pár napot töltött itt -  olvasha
tó Tompa László Találkozásaim Kuncz 
Aladárral című 1931-es visszaemlékezé
sében - , amelynek végeztével magával 
vitte írástól való természetes húzódásom 
összes elszedett fegyvereit és azt a köte

lező ígéretet, hogy minél gyakrabban fo
gok számára kéziratot küldeni. A munka 
csakhamar megindult, az Ellenzék vasár
napi mellékletei egymás után közölget- 
ték az erdélyi írás legértékesebb művelő
inek munkáit, árulóan tanúskodva arról, 
hogy a szeretetre méltó bűvölet másokon 
is megtette hatását, győzedelmeskedve a 
szokásos írói lustaságon, másféle elfog
laltságok, gondok miatt támasztott ki
fogásokon, az erdélyi írói munkakifejtés 
ezer más akadályán.”

2. Szabó Dezső udvarhelyi 
tavasza

Az előbbi idézet forrásául szolgáló — 
eredetileg tíz lapot számláló -  kézirat
nak csak a második fele maradt fenn a 
költő hagyatékát gondozó Haáz Rezső 
Múzeumban. Kicsi Antal monográfiá
jának köszönhetően szerencsére arra is 
következtethetünk, ami köztük Szabó 
Dezső kapcsán szóba került.

Amikor Tompa megismerkedik Szabó 
Dezsővel, az író harmincéves, a köl
tő huszonhat. Érdekes módon Kuncz ud
varhelyi megjelenése, illetve budapes
ti halálhíre hívja elő Tompában a Szabó 
Dezső-emlékeket. A Találkozásaim Kuncz 
Aladárral egyértelműen arról tanúskodik, 
hogy megismerkedésünk napjaiban -1923 
kora nyarán -  beszélgetéseik egyik fő té
mája az Eötvös Kollégium szellemi műhe
lye és a Nyugat köre volt. A Szabó Dezsőtől 
eredeztethető „beavatottság” révén szinte 
pillanatok alatt összebarátkoztak, és az
tán „a régi ismerősök meghitt bizalmas
ságával” folytattak eszmecserét az erdé
lyi magyar irodalom jelenségeiről. (Lásd 
Kicsi Antal: Tompa László, Kriterion 
Könyvkiadó, Bük., 1978, 98—99.)

Nincs tudomásunk arról, hogy Tompa 
László pályakezdő verseskötete, a csak
nem két évtizednyi termésből váloga
tott Erdély kövei között (1921) eljutott-e 
Az elsodort falu nagy hatású írójához. A 
második, a Haáz F. Rezső könyvgrafi
kájával Székely udvarhelyen megjelent 
Éjszaki szél (1923) bizonyosan. A kérdés 
azért érdemel megkülönböztetett figyel
met, mert tudjuk, hogy -  a századelő kis
városaiban (Székesfehérvár, Nagyvárad, 
Székelyudvarhely, Sümeg, Ungvár, Lőcse) 
rendre nyomot hagyó — Szabó Dezső 1909 
tavaszától 1913 nyaráig alaposan felka
varta az akkor tízezres lakosú székely 
anyaváros „szellemi állóvizét”; az Adyt 
becsmérlők körében „megbotránkoztató” 
volt ugyan a jelenléte, a költő irodalmi tá
jékozódásában azonban meghatározó je
lentőségű. Nemcsak az Udvarhelyen szo
katlan Ady-matinék okán; főként azért, 
mert „Szabó tanár úr” lármás hangú cik
keket küldött Budapestre az 1908-ban 
indult Nyugatnak, amelynek lapszámai 
Tompa íróasztalára is eljutottak. Juhász 
Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, 
Babits Mihály versei megéreztették ve
le az Ady nyomán újjászületett magyar 
költészet egyéniségfelszabadító mámo
rát. Az sem mellékes, hogy Szabó Dezső 
egyenesen párizsi tanulmányútjáról ér
kezett Udvarhelyre, s a négy tanév során,
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amíg a Főreálban tanított, még két alka
lommal látogatott -  Kuncz Aladár társa
ságában -  a francia fővárosba.

Amikor Szabó Dezső' kézbe veszi az 
Éjszaki szél 1923 júniusában megjelent 
példányát, nem tud megindultság nél
kül gondolni udvarhelyi éveire. „Ez a kö
tet visszahozta belém azt a várost -  írta 
az általa alapított és főszerkesztett buda
pesti Élet és Irodalom őszi számában 
ahol korlátlanul, s a forró tavasz minden 
viharával fiatal voltam.” Az emlékeiben 
élő város helyett azonban a megváltozott 
létviszonyok költői üzenetével szembesült 
Szabó Dezső. „A bezárt lélek keserű, sok
szor fanyar ritmusai zokognak e könyv
ből — írta megrendültén. — Sokszor talán 
akart ez a keserűség, és tanult a kifeje
zési módja. De sokszor a magára maradt 
emberi lélek ősfelkiáltása. És ilyenkor 
erő és átlobbanó nagy szomorúság van 
benne. Tompa László igazán nagy köl
tő. Ez a kötete még nem ad egyenletes 
és egységes képet róla. [...] De igazán sa
ját versei már [...] egy sötét hangú, mé
lyen emberi költészetet ígérnek.” (Szabó 
Dezső: É[j]szaki szél, Élet és Irodalom, 
1923, 7-8, 86-87.)

Ennek kinyilvánítása, messze hang
zóvá tétele kétségtelenül váratlan aján
dék volt Tompa számára, ami erősíthet
te akkoriban még igencsak bizonytalan 
önértéktudatát. Az erdélyi lapok ugyan
is -  a Pásztortűz kivételével -  alig fog
lalkoztak köteteivel. A Tizenegyek 
antológiájával 1923-ban az udvarhe
lyinél jóval nagyobb nyilvánosság
hoz jutott Mihály László — akinek pá
lyakezdését Tompa egyengette — 1923. 
szeptember 4-én kelt levelében keserű
en panaszolja fel a nemzedékszervező 
Jancsó Bélának: „Napjaink rettenetes 
materializmusa a sajtón is érezteti hatá
sát. Sporteseményekről szinte naponta 
hoz az újság (bármelyik) hasábos, sőt ol
dalas tudósításokat. Ha egy úr berúg egy 
gólt, a neve már másnap benne van az új
ságban. De egy könyv. Az egészen más. 
Ha csak magamról vagy magunkról vol
na szó. De ott van Tompa László (elég te
kintélyes név, híres költő, nem »fiatal«). 
Az ő Éjszaki szél c. könyve még június kö
zepén megjelent, s mai napig még egyet
len erdélyi magyar napilap sem foglalko
zott vele (sőt még azt sem említették meg 
legalább, hogy megjelent). S mikor ő ez 
irányban tudakozódott, azt felelték, hogy 
hát lelkiismeretes s a könyv komoly átta
nulmányozásával megírt kritikát óhaj
tanak kiadni. Hallod? Risum teneatis, 
amici?” [Meg tudnátok állani nevetés nél
kül, barátaim?]

Szomorúbb történet is fűződik az Éj
szaki szélhez. Jancsó Béla 1930. már
cius 31-én arról tájékoztatta Tompát, 
hogy Szabó Dezső leküldette hozzá el
adás végett az Élet és Irodalomban meg
jelent jegyzeteinek kéziratait, köztük 
az Éj szaki szélről írottat. „Önre gondol
tam, hogy talán meg akarja szerezni, hi
szen ez nemcsak ritka alkalom, de Szabó 
Dezső is most olyan borzasztó anyagi 
helyzetben van, hogy az ezekből jövő pénz 
mindennapi szükségekre kell. Viszont nem 
akarom a kéziratokat könyvkereskedői 
forgalomba adni.” Monográfusa szerint

Szabó Dezső 1929-1930-ban anyagilag 
olyan mélypontra jutott, hogy saját írói 
keresetéből még kenyérre és szalonnára 
sem telik: „Ekkor próbálkozik önálló lap
pal, a Kritikai Füzetekkel-, ekkor folya
modik a kormányzóhoz másfél évtizedes 
tanárkodása fejében végkielégítésért; ek
kor indít port a Géniusz ellen, hogy elkó
tyavetyélt szerzői jogait visszaszerezze; 
s ekkor jelenti be, hogy mindennel sza
kítva elmegy Romániába román írónak.” 
(Gombos Gyula: Szabó Dezső, Püski, Bp., 
1989, 312.)

Torony Pál: Táncosok

Tompa válasza nem került ugyan 
elő, Szabó Dezső kéziratának első olda
la azonban olvasható Kicsi Antal mono
gráfiájának képmellékletében. Meglehet, 
hogy Jancsó Béla ajándékaképpen ke
rült a költő tulajdonába. Egy Babitsnak 
-  1931. február 3-án -  írt Kuncz-levélból 
tudható, hogy ez időben Tompa is nagy 
„anyagi és lelki mizériában” élt. (Kuncz 
Aladár: Levelek (1907-1931), Kriterion 
Könyvkiadó, Bük., 1982, 235-236.) A 
Szabó Dezső-kézirat „haszonélvezőjévé” 
végül is Jancsó Béla vált, akit Tompa már 
a Pásztortűzből, a Vasárnapi Újságból, 
a Nyugatból számon tartott. A kézirat
ügy kapóra jött számára, hogy tisztáz
za: tulajdonképpen rokonságban állnak. 
Attól kezdve „rokoni és baráti szeretettel” 
a Jancsó-levelek záróformulája. (Kicsi 
Antal kimutatta, hogy a család gyöke
rei „a Háromszék megyei Kisborosnyóra 
nyúlnak vissza”. Mikó Imre arról ír, hogy 
a Jancsók „prédikátorok voltak több mint 
száz éven át a Kézdi széki Maksán”. A 
két település egymástól mintegy húsz
huszonöt km távolságra fekszik a Fekete
ügy völgyében.)

3. Kuncz „gyönyörű” 
Tompa-verse

Attól kezdve, hogy Kuncz ellátogatott 
Székelyudvarhelyre, kevesebb Tompa
vers jelenik meg a Pásztortűzben, annál 
több az Ellenzék ben. Egyrészt azért, mert 
udvarhelyi megjelenésével és későbbi ko
lozsvári leveleivel Kuncz „végképpen el
bájolta” őt, másrészt pedig — ami jelentős 
mértékben enyhítette családja megélhe

tési gondjait váratlan látogatója olyan 
szerződést ajánlott, amelyik évekre me
nően kihatott folyamatos alkotói műkö
désére.

Miként egy későbbi Kuncz-levélből ki
derül: havi két versben és egy-két cikk
ben állapodtak meg, kikötve, hogy „a 
versek műfordítások is lehetnek”. (Vö: 
K. A.: Levelek [1907-1931], Kriterion 
Könyvkiadó, Bük., 1982, 58-59.) Ez utób
bi nyilván azt jelentette, hogy a szerkesz
tő egyrészt számolt az ihletszegény peri
ódusokkal, másrészt a műfordító Tompa 
László ambícióit is fokozni akarta. (Ma 
már kevesen tudják, hogy Tompa többek 
közt Goethét, Heinét, Gottfried Kellert, 
Nicolaus Lenaut, Nietzschét, Rilkét és 
Schillert is igyekezett megszólaltat
ni -  Tamásival szólva -  az udvarhelyi 
„csillagtalan ég alatt”. A Világirodalmi 
Lexikon harmadik kötete ugyan nem tud 
róla, de Kosztolányi, Tóth Árpád, Képes 
Géza mellett Tompa is a Vándor éji dala 
átültetői közé tartozik. Fordítása először 
az Ellenzék 1924. szeptember 14-i számá
ban jelent meg.

Kuncz nemcsak kéziratsürgető leve
leket küld Tompának, időnként az iránt 
is érdeklődik, hogy a kiadótól „rende
sen” megkapja-e a havi ezer lejt. Egyik 
alkalommal pedig arról értesíti barát
ját: olyan megállapodást kötött a na
gyobb publicitású pesti lapokkal (Az Est, 
Pesti Napló, Magyarország, Magyarság), 
hogy azok az Ellenzék kel egy időben kö
zöljék verseit -  „természetesen ők is ho
norálják”. (Kuncz Aladár levele Tompa 
Lászlóhoz. Kolozsvár, 1924. III. 28. In: K. 
A.: Levelek 49.)

„Gyönyörű versedhez gratulálok” -  ol
vashatta a költő 1924 áprilisában egy 
kis papírszeleten, amit az Udvarhelyen 
élő Jaklovszky Dénes műfordító-tanárral 
küldött az Ellenzék szerkesztője, aki akár 
pár sorával is nagy örömet tudott szerez
ni, mert visszaemlékezésében Tompa fel
jegyezte: „A munka hevét később sze
mélyes találkozások nélkül sem hagyta 
kihűlni K. A. Egyszer dicsérő levele érke
zett, megtisztelő, kedves szavakban küld
te elismerését egy »gyönyörű vers«-ről...” 
(Tompa László: Találkozásaim...) Kicsi 
Antal kiderítette, hogy az 1924. április 
20-án megjelent Tompa-vers címe: Fiatal 
fa a hegyen. Kuncznak valóban annyi
ra tetszett a költemény, hogy 1929-ben, 
amikor az Erdélyi Helikonban magvas ta
nulmányt adott közre a költő addigi pá
lyaszakaszairól, a Magányos fenyő című 
emblematikus versének közvetlen előz
ményeként idézi a költemény záróakkord
ját: „Tövemmel földben, amely éltetőm,/ 
Földieken túl látnék e tetőn.// Derűsen 
tűrnék — akár hópalást,/ Akár lomb föd
jön -  minden változást.// Viharban, éjjel, 
mint egy nyugtalan/ Örült üstöké lobog
na hajam.// S rá a reggelbe repesve zen
genék:/ Fuvalomhalk, s rejtelmes-mély 
zenét...” A költemény „szinte elemezhe- 
tetlen hatását” Kuncz azzal magyarázza, 
hogy „talán ez a szerelmes, önmagát oda
adó áthumanizálás az, ami olyan sajátos 
erővel és titokzatossággal tud megeleve
nedni.”

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

Kuncz tanulmánya lényegében első 
alapos elemzése a megkoszorúzott erdélyi 
költő -  1929 nyarán Helikoni Nagydíjjal 
tüntették ki -  addigi teljesítményé
nek. Megállapításai ma is helytállóak. 
„Tompának — emelte ki aki fokozatosan 
tiszta költészetté fokozta fel élete szürke 
színterét, sikerült földjéből, Erdély földjé
ből ennek nemcsak megejtő igézetét, ha
nem természetfölötti vigasztalását is ki
csalnia. Ha úgy tetszik, a legnemesebb 
értelemben vett politikát, a legemelke- 
dettebb világszemléletet alkotott, amíg 
egyszerűen dalolt. Nagy bizonyságot 
tett a művészet valóságos értéke mel
lett, amely nemcsak álmokba ringat, ha
nem megsokszorozza erőnket...” (Kuncz 
Aladár: Megkoszorúzott erdélyi költő. 
Erdélyi Helikon, 1929. 8. 608—615.)

A Tompától érkező borítékokban min
den hónapban egy-egy jegyzet vagy iro
dalmi eszmefuttatás is akadt. Mint ami
lyen például az udvarhelyiség, erdélyiség 
és európaiság gondolatkörére építő írá
sa, Az új erdélyi irodalom, amelyikben 
az Éjszaki szél szerzője kifejti, hogy er- 
délyiségünkben európainak kell len
nünk, és európaiságunkban a szülőföld
höz, Erdélyhez kell kötődnünk. „Erdély 
leghívebb és legderekabb fiai a múltban 
is az európai kultúra legbuzgóbb köve
tőivé válhattak — írja. — Erdélyiek tud
tak lenni s egyben európaiak.” (Ellenzék, 
1923. szeptember 23.) Ezek a gondola
tok kapnak aztán nagy visszhangot az 
Erdélyi Helikon megjelenésének második 
évfolyamában, miután a távozó Aprilytól 
Kuncz átveszi a folyóirat szerkesztését, 
és közzéteszi az Erdély az én hazám című 
-  máig idézett — nagy hatású programta
nulmányát. (Erdélyi Helikon, 1929. 487- 
492.) Jólesett Tompának, hogy barátja az 
Erdélyi Helikon szerkesztőjeként sem fe
ledkezett meg róla. „A meglankadások 
legkietlenebb időszakában is módját tud
ta találni, hogy az önbizalmat sugalma
zó levelével, vagy találkozás alkalmával, 
néhány közvetlen szóval ismét mozdu
lásra késztesse a reménytelenül minden
nek abbahagyására készülőt.” (Tompa 
László: i. m.)

A helikoni találkozók nemcsak 1929- 
es kitüntetése okán emlékezetesek az ud
varhelyi „sziklasorsot” egyre nehezeb
ben viselő költő számára. Feljegyzi, hogy 
1930 nyarán Kuncz például „egy nagyobb 
költői feladat vállalását” sugalmazta, 
s ellenvetései hallatán azt bizonygatta, 
hogy az egyenesen neki való. A hátraha
gyott emlékezésből nem derül ki, hogy 
mi volt az a „nagyobb költői feladat”. Egy 
későbbi szerkesztői felkérésből -  Kovács 
László leveléből -  arra következtetünk, 
hogy önéletrajzi ihletettségű versciklus
ról lehetett szó. Amihez akkor korántsem 
érzett „ihletettséget”. Kicsi Antal mono
gráfiájából ugyanis úgy tudjuk, hogy az 
ötödik helikoni találkozóról „fáradtan és 
kedvetlenül” érkezett haza Marosvécsről; 
hol betegen feküdt, hol az orvosokat járta. 
(Kicsi Antal: Tompa László, 162.) Előbb 
Nagyváradon, majd Budapesten. Néhány 
napnyi kolozsvári „vesztegelése” idején

K elemen István: Tánc-szim biózis

találkozott utoljára Kunczcal. „Sohasem 
láttam ennyire életszínű pirosnak, de
rültnek, hódítóan fiatalnak -  jegyezte 
fel barátja halála után. -  Akkor tudtam 
meg, hogy éppen gyarló állapotommal 
kapcsolatban előzetes tudomásom nélkül 
néhány nappal azelőtt figyelembe ajánló 
levelet írt rólam egy budapesti tekintély
nek.” (Tompa László: i. m.)

A budapesti tekintély Babits Mihály 
volt, a Baumgarten Alapítvány kurátora. 
Ő a címzettje az 1931. február 3-án kelt 
— Tompa szerint „tanulmányszámba me
nő” — Kuncz-levélnek. Amelynek lénye
ge: arra szeretné ráébreszteni Babitsot, 
hogy nem érdemtelennek juttatná az ala
pítványi segélyt. Ha formailag nem is 
olyan tökéletes költő, mint „itteni tá r
sai”, „ettől a poétától még sokat lehet 
várni, s tudom, hogy nagyobb koncepció
kat forgat elméjében, amelyeket bizonyá
ra megírna és kidolgozna, ha egy kicsit 
szabadabban fel tudna lélegzeni”. (K. A.: 
Levelek, 235-236.)

Akkor már maga Kuncz is betegsé
géről panaszkodott Babitsnak. Az ag
gasztó hírek Budapesten érik Tompát, 
a megfellebbezhetetlen Székelyudvar
helyen tagiózta le. „Az első pillanattól 
kezdve valami elárulásfélét éreztem, 
amitől nem tudtam szabadulni azóta 
sem — olvassuk a felfoghatatlan hír köz
vetlen „becsapódása” után. -  Mintha 
meleg, testvéri kézfogásától sötétség
ben elszakadtam volna. A sötétség most 
is ta rt még azóta. Hogy következik-e 
több reggel, nem tudom, de ha még né
ha ezután is fel-felújul bennem az az ér
zés, hogy nem minden hiábavaló, s ha
ladnom kell tovább az úton, keresve 
a fényt, abban nagy része van annak,

hogy tudom, ez a meg-megújuló remény
kedésem a Dadi helyeslésével is találko
zik.” (Tompa László: i. m.)

Az Erdélyi Helikon nyári és őszi szá
mai Kunczot búcsúztatják. Megszólal 
rendre Bánffy Miklós (Kisbán Miklós 
néven), Hunyadi Sándor, Emil Isac, 
Ernst D. Jekelius, Kovács Dezső, Kovács 
László, Kós Károly, Makkai Sándor, 
Méliusz József, Molter Károly... Tompa 
és Kuncz barátságának története azon
ban kéziratban marad. A fekete tintával 
írt sorok bizonytalankodása -  kusza sor
vezetés, sok-sok energikus áthúzás és be
szúrás -  a lélek zaklatottságáról tanús
kodik. A rá jellemző műgondot inkább a 
későbbi -  kék tintával végzett -  higgadt 
javítások tükrözik. Az ugyancsak kék 
tintával jegyzett T  L.-szignó a véglege
sítésre utal, az évszámot követő kérdőjel
ből (1931/?) viszont arra következtethe
tünk, hogy még szándékozott dolgozni a 
kéziraton.

4. A „goethei kor”-ba lépő 
költő köszöntése

A Brassói Lapok 1929. augusztus 
26-i száma vezércikkben kommentál
ja az ötödik marosvécsi találkozó híreit. 
Kacsó Sándor visszaemlékezéseiből úgy 
tudjuk, hogy a Levél két költőről szerző
je Jancsó Béla volt. Aki úgy örült Tompa 
megérdemelt díjazásának, hogy nem fe
ledhette az Áprily távozása miatt érzett 
fájdalmát: „És a Helikon összejött, egy 
szóval sem búcsúztatta a távozót, a csil
logó költőt, aki neki is ékessége volt, de 
egy néma mozdulattal jutalmazta a má
sik költőt, a hűségest, azt itt maradót.” 
(.Áprily elmegy, Brassói Lapok, 1929. 
szeptember 1.)

Éz az alapállás határozta meg a ké
sőbbiekben is Jancsó Béla viszonyulását. 
A költő hatvanadik születésnapja alkal
mával még harminc közlemény, mélta
tás, elemző írás foglalkozott a Magányos 
fenyő és a Lófürösztés című emblemati- 
kus versek szerzőjének munkásságával. 
A hetvenediken mindössze öt, és koránt
sem érdemben. A felköszöntők között hi
ába is keresnők Tamásit — néhány év 
szünet után épp az „irodalomba való visz- 
szatérés” gondjaival volt elfoglalva. De 
nem feledkezett meg róla az Aprilyt bú
csúztató és Makkai Sándor elmenete
lét közösségi drámaként megélő, 1945. 
után teljesen marginalizálódott Jancsó 
Béla. Amiképpen a „goethe-i évtizedbe 
lépő”, „a kicsinyes tülekedések minden 
önzésétől” végtelenül távol élő költőt le
velében felkeresi, azzal alighanem „két
szeres lelki testvére”, Tamási Áron he
lyett is törlesztett. „Olyan vagy előttem, 
mint a Hargita — írta  1954. január 10-én 
Tompának. — Mennyien járnak tövében, 
s milyen kevesen látják! A növekvő év
tizedek szétfújják a ködöt, s csak akkor, 
csak most látszik -  mint a gyimesi szo
rosból szembenézve — hegyhullámok fe
lé emelkedő nagysága! A csúcs magányá
val, de melyben az örök dolgok együttléte 
lüktet.”
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P om pa
Claude Monet: A  ro u e n i k a te d rá l is  regge li 
ködben , 1893, olaj, vászon, 100 x 65 cm, 
Museum Folkwang, Essen

Itt-ott a kék mögött dereng a sárga, 
és éppen erről van szó, hogy alig 
láthatsz el még a másik oldalig, 
vagyis a puha létből a halálba,

hol mozdulatlan s persze kőkemény 
minden, de rémítően szép is, hogyha 
majd később ide-oda gomolyogva 
a köd szétoszlik, s a kész költemény

előtted áll, se csont, se hús, se bőr 
nem rejt el semmit, s vajon ki elől 
bújtatna végül, hiszen te magad

tárulsz ki, és magadba ütközöl, 
ha teljes pompájában üdvözöl 
a mű, amelyről tested felszakadt.

D í s z l e t
Csontváry: Ö reg  h a lá sz ,
1902, olaj, vászon, 59,5 x 45 cm,
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Jól látszik, hogy felbontható az ember, 
lehánthatók a színes rétegek, 
míg egyszer majd végére érhetek 
a hosszú útnak, s festékes kezemmel

részekre szedhetem a homlokot 
vagy túlfelől a partot is, zörögve 
elhull az árnyék és a fény mögötte, 
s nem tudhatom már, hogy mit gondolok,

ha összeomlik bennem is a forma, 
és mintha minden találomra volna 
egybeillesztve, ifjú kéz fölött

vénséges vén arc néz rám tárva-nyitva, 
mint vulkán, melynek nincsen semmi titka, 
mert lávája kihűlt rég s széttörött.

T orlódás
Giacomo Bállá: T eraszo n  sza lad ó  k is lán y , 
1912, olaj, vászon, 125 x 125 cm,
Galleria d’Arte Moderna, Milánó

Nem szűnik az előző pillanat, 
s jelen idővel megtelik a tér, 
nem úgy, hogy körbejár, majd visszatér 
a test, hanem továbbmegy, s itt marad

mégis egészen, hiszen ami volt, 
nyilván nem múlik el, csak boldogan 
torlódik önmagában, s pont olyan, 
mint egy hatalmas erdő, ha sikolt

vagy ugrál örömében egy gyerek, 
s ugyanazon a helyen megremeg 
tán évtizedek múltán valaki

színes drapériák közt, és lehet, 
így élek én is, míg a képzelet 
enged még erdőzúgást hallani.

Öröm
Pierre Bonnard: A  fürdó', 1925, 
olaj, vászon, 86 x 120,6 cm,
Tate Gallery, London

A mellbimbók, a köldök, majd a láb
ujjak is a felszínre buknak sorra, 
de mintha egy-egy alkatrésze volna 
a tengernek mindegyik, csak magát

adja s mutatja, nincsen köztük semmi 
összhang, csupán a víz, ha egybeold 
s széthord mindent, ami a teste volt 
még az imént, és nem kell tenni-venni,

de hagyni, hogy külön lebegjenek 
egy réges-rég elsüllyedt roncs felett, 
vagy fordítva, éppen most állnak össze

egy másik testté, mely sokkal nagyobb, 
s fel-felsikolt, hullámzik, kavarog, 
míg áttetsző húsába vág a körme.

B Á L IN T  T A M Á S

C som agolóanyag vagy
és hiszed, csak a máz számít 
és csillogni igyekszel, de kibontva 
és összegyűrve vagy újrafelhasználva 
és széttépve majd kidobva leszel, 
és csak az számít, mi volt benned odáig 
és mit adsz tovább magadból.

Mert almacsutka sem marad utánunk, 
s az utcaszélen szétdobálva lenni, 
ha lehetünk, míg vetőmagra válunk -  
így almacsutka lehet majd a semmi

vagy épp minden: pénz, erő, hatalom, 
szerelem. S én az összest akarom!

G yüm ölcskosár ku kacokka l
Egy almacsutka képes tűzbe hozni 
s egyszerre felperzselni a világot, 
rohadást, pusztulást, égést okozni 
vagy épp kioltani megannyi lángot.

Mert almacsutka ez a műsor szintén 
és féregül ül benne minden ember, 
ki-ki saját rövidpályája szintjén, 
több vagy kevésb’ sikerrel s értelemmel.

M in th a  c s a k  a  v a s o r r ú  b á b a  ö l tö z n e  
b e  v a s e m b e r  r u h á b a
A távolabb sarjadó fű  zöldebbnek hat sokkal, mint a talpalatti,
látszik utólag a völgy fele haladva, hol ösvények szelik a mezőt,
-  emlékek fonala és már nincs ki rendet vágna rajta. Valaki.
Vasúton a párhuzamos sínek problémája kísért’,
tutajon kapálózva megszokás a gyomorideg,
így elhúzni innen csakis sportautóval kell/lehet,
de előbb érdemes leütni a visszapillantó tükröket,
mert a kilométerkövek hátán is felsejlene, amit tudunk:
ott van a legnagyobb béke néha, ahonnan elindulunk.
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Suttogások könyve
VARUJAN VOSGANIAN

részlet
Jö ttek  sorra. Először Ar§ag a harango

zó, aki megszemlélte a környéket. Aztán 
V arjabedian atya, zömökén, fehér hajjal és 
olyan szakállal, m in tha kezével kerek íte t
te  volna le. A sírokhoz m entek és elkezd
tek  imádkozni és tömjénezni, hol itt, hol ott. 
A ztán m egérkeztek a többiek: G arabet nagy
apám, Sahag keresztapám , Anton M erzian, 
K rikor M inasian, Ohanes K rikorian  és a fi
atalabbak: Vrej Papazian, D icran Berdosian, 
Agop A slanian  és M ágárdici Ceslov.

-  M it csinál az atya? -  kérdezi értetlenül 
M ágárdici.

-  Nem csinál -  m agyarázta  nagyapám . 
— Úgy csinál. Úgy csinál, m in tha a síroknál 
ta r ta n a  misét. Gyászmisét.

-  G y á sz m is e  k ed d en ?
-  Ki tudja, ta lán  ilyenek a mi örmény szo

kásaink . M árpedig, ha  nincs gyásznap, m ert 
tem etés biztos nincsen, akkor m it keresünk 
mi it t  a temetőben?

Megrezzentek mindannyian. Agop Aslanian:
-  Az öreg Seferianhoz hoztunk gyertyákat. 

Egy kis fényt is ad.
Az apró lángok á lta l m egnyújtott arco

kon árnyékok kezdtek já tszan i, elvegyülve a 
kevés k in trő l érkezővel. Szemöldökük meg
vastagodott, és az orruk, am i így is nagy 
volt, úgy tű n t, m in tha  táncolna az arcukon. 
V arjabedian atya felakaszto tta  a tömjénezőt 
és leült, helyet szorítva M inasnak is.

-  Tudjátok? -  kérdezte nagyapám .
M indenki tudott ezt-azt. M indegyik félt a t

tól, hogy elsőnek mondja el, am it m egtudott.
-  M eghalt Kennedy -  m ondta nagyapám , a 

tö m jé n fü s ttő l  m é g  jo b b a n  m é ly ü lő  c sen d b en .
A k rip táb an  csak akkor ta lá lkoztak , ha 

teljesen szokatlan  dolgok tö rtén tek . Azok a 
dolgok, am elyekről csak a k rip táb an  lehe
te t t  beszélni: rossz dolgok voltak. Először ak
kor voltak itt, amikor hírek érkeztek a ho- 
nosítottakról. M ásodjára, am ikor lemondott 
a király. H arm adjára , am ikor nagyapám  
m eghozta a h ír t, hogy B ukarestben  Vazken 
püspököt kidobták a püspöki hivatalból az 
édesanyjával együtt, az éjszaka közepén, a 
püspöki székhelyet pedig fa ra k tá r rá  a lak í
to ttá k  át. Negyedik alkalommal a magyar- 
országi forradalom  u tán . Most gyűltek  ösz- 
sze ötödik alkalom m al. Sok év eltelt, am ióta 
nem  ta lá lk o z tak  így, am i nem  a békésebb 
időket jelezte, inkább a növekvő rem ényte
lenséget.

-  Mit kell tenni? -  kérdezte Anton M erzian.
Term észetes volt, hogy ő legyen az, aki

kérdez. Anton M erzian kizárólag kérdések
ben beszélt. Nem azt mondta: „ma szép nap 
van”, hanem  ezt: „szép időnk van, nemde?” 
Vagy: „nem érzem ma tú l jól m agam at, m it 
szólsz?” H a pedig m ár m inden egyértelm ű 
volt, és egyetlen kérdésnek sem volt m ár he
lye, ugyancsak ő sum m ázott: „világos, nem?” 
A ztán, m in tha az első kérdés tú lságosan is 
h irte len  jö tt volna, fe lte tt egy m ásikat: „De ki 
a bűnös?”

Erre a kérdésre m indenkinek megvolt a ma
ga jól megfontolt válasza. Ahogy következtek:

Sahag Seitanian: Az oroszok a bűnösök.
Der Varjabedian: A kubaiak  a bűnösök.
Aríjag, a harangozó: A törökök a bűnösök.

Anton Merzian: A törökök a bűnösök.
K rikor M inasian: A maffiózó kamionosok a 

bűnösök.
Ovanes K rikorian: Az albánok a bűnösök.
Az albánok h ibázta tása  teljesen szokatlan 

volt.
-  H allgattam  a Radio T iran á t -  te tte  hozzá 

m agabiztosan Ovanes K rikorian. Bosszút es
küdtek  Kennedynek.

-  Bosszút, de miért? -  érdeklődött 
M ágárdici Ceslov.

-  Mi tudom én? Bosszút és kész.
-  Az albánok az egész világot fenyegetik... 

-  tromfolt M ágárdici.
-  A ztán lássuk...
De a feltételezések nem  értek  véget, mert:
Vrej Papazian: A vietnám iak  a bűnösök.
Dicran Berdosian: Az am erikaiak  a bűnö

sök. Az im perializm us. Kennedy dem okrata 
volt.

-  M árpedig, ha  meg nem haragszol -  fordí
to tt a szón Sahag §eitan ian , az im perialisták  
a m ásik oldalon vannak , napkeleten.

-  A bolsevikok a békéért harcolnak -  véde
kezett D icran Berdosian.

-  Nem lehetne, hogy kevesebbet harcolja
nak? -  erősködött Sahag. A sok békeharcban 
csak hű lt poraink m aradnak. És te, elfelejtet
ted, m it m űveltek veled? Csak nem jö tt meg 
tőle az eszed?

D icran Berdosian elvörösödött. Közülük 
ő volt az egyetlen, ak i örvendezett ’44-ben, 
hogy jönnek az oroszok. K im ent az első so
rompóig, hogy fogadja őket. O dasietett az el
ső szovjet katonához, akivel ta lá lkozott, és 
m indkét a rcá t megcsókolta. A katona hagy
ta  hogy megölelje, némileg érte tlenül, az tán  
m egvilágosodott, a fegyver csövét Berdosian 
á lla  a lá  nyom ta és a csuklójára m utato tt. 
D icran B erdosian először h inn i sem a k a rta , 
de a závár k a tta n á sa  észre té r íte tte . Levette 
karó rá já t és odanyújtotta. A szovjet k a to 
n án ak  volt oka az elégedettségre. D icran 
Berdosian órás volt és tu d ta , m it kell válasz
tan i. A katona  felcsatolta az órát, és D icrant 
az árokba lökte a puskatussa l. így  teh á t 
D icran Berdosian, a bolsevizmus lelkes cso- 
dálója, a sá rban  hevert és csuklóját dörzsöl- 
gette, am íg a nyaka a fegyver csövének he
lyén m ár nem  mozgott, csak rem egett, és így 
le tt ő, igaz, hogy igen kényelm etlen helyzet
ben, az első, ak i m eg tap asz ta lh atta  a dicső
séges szovjet hadsereget.

-  M iért jönne meg az esze? -  morogta 
Krikor, a csizmadia.

A ztán Dicranhoz fordult:
-  Vidd el nekik a  toronyórát is. Lógassák le 

a Kreml tornyából.
-  Ezek szerin t — szólalt meg ism ét Anton 

M erzian — ki a bűnös?
A válasz egyszerre több hangon szólt, de 

mégis egyként, és meggyőzően:
-  A Bolturkurcubam exalbam eriak...
Nagyapam  felemelte kezét. Csend lett.
-  A háború fokozódni fog — mondta.
-  Hogyan fokozódhatna? — kérdezte Ar§ag. 

Most nincs semmilyen háború.
-  Az em beriség választás előtt áll -  szólalt 

meg újra nagyapám . R ejtett válaszút előtt. A 
szavak harcolnak helyettük, mi pedig helyet
tü k  halunk  meg.

-  Mi azt vártuk , hogy jöjjenek az am erika
iak  -  sopánkodott M ágárdici. És erre pedig 
ők m eghalnak...

-  Lassabban -  szólt közbe Sahag. -  Menj 
még ki, atyám , és tömjénezz egy kört.

Der Varjabedian a tömjénező u tán  nyúlt és 
k ilépett a küszöbre. Gyorsan visszahúzódtam  
a m agam  gesztenyéivel; ne lássa, hogy ha ll
gatózom. Az atya magához hívott és adott egy 
áldozati kenyeret. A ztán belépett a krip tába 
és a tömjénezőt a helyére rak ta .

-  Van valaki a tem etőben? -  kérdezte 
nagyapám .

-  Csak a Jóisten  és azok, ak iknek  m ár 
megbocsájtott.

-  Kevesebb tömjént is tehettél volna a töm- 
jénezőbe -  nyavalygott Vrej Papazian. -  Mind 
egy szálig m egfulladunk...

-  Egy gyászszertartáson így kell lennie -  
m agyarázta Ar§ag. -  S űrűn kell szálljon a füst.

-  Akkor -  vakarózott Anton M erzian -  le
gyen könnyű nekik a sír, nem? De arról van 
szó, hogy m it csinálunk mi?

-  A zsidók m it mondanak? — ugro tt fel Agop 
A slanian. Kérdezzük meg A rg in taru  doktort. 
H a van  valam i, ők tudják meg először... H a a 
zsidók elindulnak, mozdulni kell nekünk is. 
Azt jelenti, hogy kezdődik újra...

-  Én nem megyek sehova, jó? -  m ondta h a 
tározottan  Anton Merzian. Van nyugdíjam? 
Van. Van hely a temetőben? Istennek hála, 
ju t elég az összes m egnem születettnek. Még 
nyerek valam it a csizmadiaságból? És a fele
ségem, Zaruhi, nem olyan süket, m in t a föld? 
Hova menjek még?

-  Én se m ennék tovább innen -  mond
ta  Ar§ag. Számold csak össze: §abin- 
K arah isartó l Aleppóig, Aleppótól Odesszáig, 
az tán  Kisinyov, B ráila, S ilistra, és most, a 
háború u tán , it t  Foc§aniban. A nnyit se gyűj
töttem  össze ebben az életben, hogy m egrak
ja k  vele egy szekeret.

-  Te könnyen beszélsz, nem? -  mondta 
Anton M erzian. De én, ak i házat építettem? 
H átam ra  veszem, m int a csigák?

-  Hogy a sírhelyről m ár nem is beszéljünk, 
ugye? — csúfondároskodott Krikor.

Régóta verseng tek  egym ással. A szü
leik M aia tyában  voltak csizm adiák. 
U gyanabban  az u tcában , ferdén nézve a 
m ásik  cégérére, m indegyre azon voltak, 
hogy elcsalják a m ásik  k lienseit. A bban az 
időben a csizm adiáknak  nagy  volt az ázsi
ójuk, és nem volt akárm ilyen  dolog, hogy 
e ltanu ld  a rag asz tás  és a megfelelő k a p ta 
fa k iv á la sz tá sán ak  m esterségét. A m űhe
lyeket földdel egyenlővé te tté k  a szegények, 
a kurdok és a törökök, m iközben az örm é
nyekből konvojokat á llíto tta k  össze a város 
szélén. A szü leik tő l ta n u lt  m esterséggel a 
legények m egm enekültek  az éhhaláltó l. És 
a sa já t ú tjá t já rv a , ezer k ilom éterrel odább 
m indkettő  ugyanahhoz az ú tkeresz tező 
déshez ért. M űhely m űhely m ellett, csiz
m adia  csizm adia m ellett, Foc§aniban a 
N agy u tcán , a zsidó üzletek  között. A zsi
dók vagy elm entek, vagy fe lh ag y tak  a k e 
reskedéssel, de kette jü k  boltja m egm a
rad t. Tulajdonképpen a k lienseik  m arad tak  
meg, m ert a m űhelyek nagyjából tö rv én y te 
lenül m űködtek, cégér és engedély nélkül. 
E ttő l csak  még m agacsabb és süketebb le tt 
k e tte jü k  csatája. Az utóbbi időben Anton 
M erzian előnyre te t t  szert. F ia it, Cocort és 
D icran t a Term előszövetkezetnél a lk a lm az
ta , ők hozták  n apnyug tako r a bőröket, a 
csiriz t, a ta lp a k a t és a szegeket, m elyeket 
az o tthoni m űhelyben ig az íto ttak  ki. K rikor
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azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti ó'ket a 
rendőrségen, a titkosszolgálatnál, a pénz
ügynél, mindenütt. Hülye vagy? -  neve
tett fel Anton. Mielőtt hozzám kerülnének, 
nem vinnének el előbb téged? Neked hol a 
cégéred? Krikor szárazon nyelt egyet, neki 
nem volt gyermeke, aki segítsen, és estén
ként csak ült a feleségével, Parantemmel, 
azaz Paraschivával, és irigykedve számol
ta a klienseket, akik elhasznált cipőkkel te
li szatyrokkal kopogtattak Merzian ajtaján.

-  Talán háború lesz... gondolkodott el Vrej 
Papazian

-  Ha háború lesz -  szólt közbe Ovanes 
lesz kivel háborúzni, egyik a másikkal, és 
nem lesz már idejük ránk.

-  A háború a legrosszabb -  állapította meg 
Dicran, aki a szovjet katonával történt talál
kozása óta tudott, amit tudott, és már nem 
hordott órát a karján. -  Ha nem ölnek meg 
szándékosan, véletlenül ölnek meg.

-  Ha az oroszok az amerikaiakkal hábo
rúznak, akkor talán mégis eljönnek az ame
rikaiak -  mondta Sahag, aki megmaradt be
teljesületlen álmánál.

-  Csak ne húzzák meg a harangokat -  mo
rogta Ovanes. -  Egész életemben mást sem 
csináltam, csak vártam az amerikaiakat. 
Először, amikor kölyök voltam, 1909-ben, 
Adanában. Amikor elkezdődtek a mészárlá
sok, apám azt mondta: fussunk a kikötőbe, 
mert biztos, jönnek az amerikaiak és meg
mentenek. Aztán mind vártuk, hogy 1918- 
ban megszabadítsanak a törököktől és az 
oroszoktól is. Aztán ’44-ben; mit is mond
hatunk még?... Emlékezz csak Sahag, hogy 
álltái egy héten át a templomtoronyban, 
denevérek és halállepkék között, mert első
ként akartad látni az amerikaiakat. Mi ju
tott nekünk? Jöttek az oroszok, és repedt 
szét a gatyájuk a nők után, kiszáradt tor
kuk pedig a vodkát követelte. Ez az értetlen 
Dicran Berdosian pedig, mint egy félkegyel
mű, ment fogadni őket. Túl keveset vettek 
el tőled, az órádat, el kellett volna vegyék a 
nadrágodat is, hogy szó szerint csóré seggel 
járj. Nem csináltak meg veled mindent, mert 
lám, még most sem jött meg az eszed.

-  Nekem, ha meghalok — mondta vágya
kozva Mágárdici -, hívjatok egy amerikait, 
hogy az húzza a harangot. Legalább akkor 
lássam, hogy megjöttek az amerikaiak...

Legvégül így is történt. Nem jöttek az 
amerikaiak, de ő elment az amerikaiakhoz, 
egész családjával együtt vándorolt ki a ’70-es 
években. Nem tett jót neki, hamar meghalt és 
a harangozótói egészen a kötélig, a kongástól 
a gyásszertartás hamburgereiig, a lehető leg- 
amerikaiabbnak bizonyult minden.

-  Eléggé elszállt az agyatok -  döntötte el 
Ar§ag. -  Nem jönnek hozzánk csak a bajok, 
így volt ez Szarajevóval és A rm and Cálinescu 
halálával is. Ma is emlékszem, hogy lőtték le 
őket, meg a kartondarab ra  a m ellkasukon.

-  Szervezkednünk kell -  szólt közbe nagy
apám.

-  R ejtsük el a nagy csillá rt és az ezüst 
kegy tárgyakat — te tte  hozzá Varjabedian 
atya.

-  Szaladjunk a hegyek közé -  fokozta Agop 
Aslanian. Amíg elcsendesednek a dolgok.

-  Keressük meg Dro tábornok fegyvereit -  
mondta Sahag §eitanian.

Beállt a csend. Dühösen nézték egym ást.

KARÁCSONYI ZSOLT
fordítása

BORCSA JÁNOS

Nyoma az elm últ időnek
Mondják, s talán nem is véletlenül, 

hogy a valóság a művész fantáziájának 
legmerészebb szüleményeit és kísérle
teit is túlszárnyalja. Gondoljunk csak 
az írók alkotta utópiákra! A mi Molter 
Károlyunk regénye 1929-ből, a Metánia 
Rt. című például szerénykedhet a való
ságban zajló üzelmek mellett, a világhírű 
Orwell az 1984 című regényében — 1948- 
ban írta! -  előrevetített valami affélét, 
amit aztán a kommunista rezsimek köny- 
nyedén be- és túlteljesítettek, Madách pe
dig Tragédiában ember és társadalom jö
vőjét is vizionálta, a falansztert például 
ma is az egész mű egyik legaktuálisabb 
színének tartják, de hogy ennek az elret
tentő jövőképnek a 20. századi történe
lemben sok eleme megvalósult, szinte hi
hetetlen...

Persze, ennek fordítottja is fennáll, leg
alábbis a mindennapi ember esetében, 
akit a kíváncsiság például nem a jövő, ha
nem a távoli múlt felé fordít, abban pró
bálván elmerülni. Ezredéveket utazhat 
vissza az időben ugyanis turistaként, tör
ténelmi helyszíneket és objektumokat ke
resve fel, az ókori világ hét csodája közül 
egyet „élőben” is megláthat, másnak pe
dig maradványait, romvárosokban tehet 
sétát...

Efezusban, ahol például egykor Pál 
apostol is járt, a színház máig megőrző
dött lelátói tűnnek egyszer csak szeme 
elé, s ámulhat azon, amit lát, hogy ezt 
egykor valóban több tízezres tömeg befo
gadása céljából építették; kőhajításnyira 
tőle pedig a város könyvtárának az eme
leti részét is kirajzoló fal maradványai 
magasodnak, vagy éppenséggel szemügy
re veheti a nyilvános illemhelyeket: a kő
ből faragott ülőkék válaszfalak nélkül 
szorosan egymás mellett sorakoznak, fél
körívben elhelyezve... Meggyőződhet, vi
lágvárosi élet zajlott ott egykor, nyüzsgő 
városlakók élvezték a meleget és a nap
fényt, s cserélt eszmét a polgár kormány
zásról s a világ dolgairól.

Elő hagyományt jelent sok tekintet
ben ma is általában a görög polisz, poli
tikai berendezkedése s törvényei folytán. 
A turista viszont, aki a régi dicsőség hely
színeit keresi fel, ugyancsak a régiek sza
vait idézve merenghet el: sic transit gloria 
mundi. Hogy valóban mi múlt el, nyilván 
nem ezeken a mai helyszíneken, hanem 
az adott kor alapműveiből s azok hiteles 
értelmezéseiből tudhatni meg igazán.

Madách is műve, Az ember tragédiá
jának üzenete szempontjából rekonst
ruálta a világtörténelmet, így a görög 
színt is, benne megjelenítve vezető és tö
meg viszonyát, s hogy ez a világ mennyi
re foglalkoztatta, tanúsítja egyik ver
se, az O- és újkor című is. Nosztalgiával 
idézi meg benne a görögség virágko
rát — „Mért nem foly a világ mint haj
danán / Hellasz napos, olajfás partja
in?!” -, egy szilárd érték- és erkölcsi

rend szerint zajló társadalmi beren
dezkedést, hogy aztán ezzel szembesít
se saját korát, ezt ugyanis mint képmu
tató és alattomos szándékoktól vezérelt 
világot jellemzi, amelyben az ember
nek már nem súlya, hanem mindössze 
száma van. Hellászban -  mondja a köl
tő — „kint folyt le az élet és küzdelem / 
a közpiacnak néphullámain”, saját ko
rában pedig „rejtekben kél minden ese
mény,/ a köztér puszta”. Az induló ifjú 
előtt „száz közhasznú tér” állott hajdan, 
s magabiztosan kezdhette pályáját, hi
szen „tudá, hogy a polgárerény utján / 
mindenki amennyit nyom, annyit ér”, az 
újkorban viszont ennek ellenkezőjét ta
pasztalni: „számadásba most az ember
nek / nem súlya többé már, csak száma 
jő”. Molter szintén saját, szélsőségesen 
anyagelvű korára reflektál, mondván, 
hogy bölcselet helyett bank irányítja a 
világot, hit helyett hitelt várnak el az új 
világ hívői, erkölcsös alatt szolidot, hű
séges alatt aranyfedezetet értenek, vallás 
helyett valuta dominál, templom helyett 
a tőzsdét járják, barát helyett jótállót vá
lasztanak...

Az erény a demokrácia vezérelve. Az 
volt már Hellász földjén. Oly súllyal 
volt érvényben, hogy azóta is hivatkozá
si alap. A törvények szellemét tárgyaló 
nagy művében Montesquieu is saját ko
rát méri ehhez a hajdanihoz. „Amikor 
ez az erény eltűnik — írja —, helyette a 
becsvágy tölti be azoknak szívét, akik 
erre fogékonyak, és a fösvénység pedig 
mindenkiét. A vágyak tárgya megvál
tozik; amit eddig szerettek, nem szere
tik többé; szabadok voltak a törvények 
alatt, most a törvények ellenében akar
nak szabadok lenni (...). Ami eddig élet
elv volt, azt most szigornak nevezik; ami 
szabály volt, annak most kényszer a ne
ve; ami fegyelem volt, most félelem. (...) 
Azelőtt az egyesek javaiból állt a köz
vagyon; mostantól fogva a közvagyon az 
egyesek örökségévé lett. A köztársasá
got zsákmánynak tekintik, s ereje már 
csak néhány állampolgár hatalma és va
lamennyinek szabadossága.” (I. 143.)

Láthatni, nyoma maradt az elmúlt 
időnek falakban, erkölcsi törvényekben, 
s ha az előbbieket emberi kéz vagy az 
idő könnyen lerombolhatja, remélhető
leg megmarad az utóbbiakban. Mi em
berbe épül be, mi társadalomban ver 
gyökeret, tartósabb, mint a kő, mint 
az érc. Tudják ezt, akik éppen eme szi
lárd „anyag” szétzúzására tesznek kí
sérletet nap mint nap. Mert ha sikerül 
ezt az erkölcsi örökséget, ezeket a nyo
mokat felszámolni, miközben hamis 
szabadságeszmékre és áldemokráciá
ra hivatkoznak, akkor hozzáfoghatnak 
új falanszterek tervezéséhez, ácsolhat
ják újból — Madáchtól kölcsönözve a 
falansztermeghatározást — tanyáját az 
új eszmék emberének.
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VARGA MELINDA

írásjelek
Pontokat sosem szerettem, a befejezetlen mondatokat annál inkább, 
a szóközöket, amelyekhez hozzá lehet gondolni az ó'szi pompát, 
ki lehet tölteni a hétfó'k és keddek, a kezdetek lelkesedésével.
Míg a szombatok eljönnek, a várakozások idejébe lehet szőni 
az aranyozott testű, hórihorgas felkiáltójeleket, 
veszőket és kettőspontokat, kötőjeleket és pontos veszőket, 
mintha ez lenne az élet nagyregénye, amit nem lehet megírni, 
csak egyszerűen benne lenni, 
elfogyasztani a mézes kalács betűket,
majd azokat is, amelyek csak cukormázzal vannak borítva.
Ki kell hagyni a kérdőjeleket is, amelyek a görbe hátra emlékeztetnek, 
görcsös pozícióra, tehetetlen sírásra és füstízű egyedüllétekre. 
Találjunk ki új írásjeleket 
a szerelemre, 
befejezetlen mondatokat,
amelyek bármikor egy kötőszóval folytathatók.
Lehetne belőle egy jó vastag könyvre való idill, 
ami betöri az asztalt.

Szakadt télikabátot sem ér az éj, 
bőrre fagynak a szikár hajnalok.

Amott az ösvényen elhagyott gumikerékben 
fészkelnek az éhes mókusok,
A város miccsszaga kígyózik 
a Nyerges-tető fölött.
A Hargita fába szorult féregként üvölt, 
épp bőrét cserzik a tolvajok.
Az Úz-völgyében brassói medve kukát keres. 
A Kelemen-havasok málnabokrai közt 
megnyúzott rókatetem.

Alvadt vér a szó
Az álmokat sűrű dér takarja.
Hallgatagok, mázsásak a reggelek.

Mint elhagyott falvak, egykor virágzó gyárvárosok 
zúzmarás lehelete, olyan ez a szerda.

Hálókocsi a test Gyergyótól Kolozsvárig,
utazó magány a pizsamája,
ki-be jár a vagonokban a semmi,
mint valami filmbéli kísérlet csapkodja az ajtókat.
Az ölelés köd, a déli nap megebédelt belőle,
degeszre tömte hasát.

Elhiteted magaddal, tán meg sem történt, 
bár meg se történt volna soha.
Egy újabb bélyeg a lélek dombjain, beléd ég, sajog, 
ez a lüktetés sem tarthat örökké, ha a többi is elmúlt.

Az éj ma sem volt csillagszagú, a kozmosz néma, 
miről mesélne legrégibb barátom, ha te mást ölelnél.
Alvadt vér a szó, jégvirágos, nem kell papír hozzá.

Táj és szerelem
A tájban keresem ma a szerelmet, 
emlékek illatát idézem mindhiába, 
dombok hátain kutatom árnyadat.
Nem talállak a havas, kopasz ormok ölelése közt. 
Nyár volt, amikor még ide rejtettelek 
a tűlevelek közé, hogy rád találjak, 
ha egyszer végleg magamra hagysz.

Azt kérni az istentől, hogy felejteni gyorsan tudjak, 
ne szakadjon szét közben a mellkasom, 
ha tüdőmbe szívom a képzelt illatokat, 
retinámra ragasztott vakságot a belső képek előtt, 
ne legyen több kínzó hosszúfilm a kondezcsík-emlékekbóí. 
Mint éves befőtt ellenni a létezés éléskamrájában, 
a középszerűség cukros levében úszni, 
pragmatikus lenni, szenvtelen és önző.
Előkészíteni a bőrt az idegen érintésre, nem viszolyogni tőle, 
elfogadni, hogy az idealistáknak nem osztottak lapot, amikor 
a boldogság kártyáit keverték.
Ezt kérni az Istentől, bűn-e vajon?

Amíg tart az ölelés
Csak addig vagyok tied, míg néha sírni látsz, 
minden más, hidd el: hamis, hipokrita máz.
Amíg vékony a lélekparti sáv, ölelhetsz, 
de ha arra biztatsz, hogy a messzeséggel 
eltűnnek a téli fák, s az esőnek kénes lesz illata, 
az üde lebegést feloldom hát másban.
Kiiszom a tinta levét, ha fanyar is íze!

Vigyázz, mint suttogsz ajkaddal a nyárnak, 
s a tavaszi illatokat hogy szívod tüdődre, 
míg őrizlek a téli lázban, szent lak a hűség, 
ezért becsüld meg jól helyed, 
mert nem ringattam benne még így senkit.
Hát légy büszke, hogy tested ily becses!

A  »«9H K ilometriK

Haldoklik a fenyőszagú idill, 
ahogy szívemben a hit a szerelemre, 
lassan az utolsókat rúgja.

Sem a férfiban, sem a tájban 
nyugalmat immár nem találok.

Vékony fapalló 
köti össze 
ég és föld tenyerét, 
a szivárvány nyár 
sétál át rajta.

Ima
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BOÉR TAMÁS
Aki másnak vermet ás... 
Jászabó Pali esik bele
Jóska bátyámtól, a vén halfogótól hal

lottam a minap, hogy biza kincses tájék 
a miénk. Elmondta, hogy ha valaki, hát 
Csabaki Dezső biztosan birtokában van 
némi információnak, hogy hol találnám 
nyomát annak a mesés gazdagságnak.

-  No anyám, meglássa, ma estére már 
fürdeni fogunk a jólétben, mert kincset 
fogok keresni.

-  Kincsőt -  mordult fel a sparhet mel
lől. -  Oszt hun fogol te kincsöt lelni?

-  Fogok, ha mondom! Máris indulok a 
Csabaki Dezsőhöz, mert biz ő tudja, mer
re induljak a keresésnek.

-  A Csabaki! Nem tud az semmit, csak 
vedelni, mint egy vadállat. Honnan vöszöd, 
hogy bármit is tudna elrejtött kincsről?

-  Tudja, oszt kész. Anyám azzal csak 
ne foglalkozzon, mert még a végén képes 
lesz megterhelni vele az agyát.

-  Na most már vögyél vissza a szádon, 
mert olyan pofont lecsavarok, hogy rö
pülsz rögvest a ganéjra!

-  A Csabaki? -  tért magához másfél 
órás kábulatából apám. Feltápászkodott 
a konyhakőról és a telázsi szélébe ka
paszkodott. -  Már hogy a fenébe ne tud
ná. A Csabaki az mindönt tud. Na indulj 
csak a kocsmába, én majd a nyomodba 
szegődök, oszt szömmel tartalak, nehogy 
beléd kötődjenek az útszéli zsiványok.

A fogadóba érve apámat magába nyelte 
a füst, és a kellemes reggeli csatornaillat. 
A falu keményen dolgozó férfinépe össze
zsúfolódva a helyiségben, folyékony hal
mazállapotban szívta magába az ener
giát. Nem képezte kivétel tárgyát maga 
Csabaki Dezső sem, meg hát híre is volt, 
hogy a kocsmárossal józanul szót érteni 
a nyitást követő egy óra hosszában van 
mód, mert utána az energiabevétel hatá
sára már nem sok értelmes mondat hagy
ja el a száját. Szép kis sor alakult ki a 
söntéspult előtt, ott várakozott szóhoz ju
tás reményében a díjbeszedő, a kereske
dő, a postás, de még Csabaki felesége is.

— No oszt mi kéne, ha vóna? — kérdezte, 
mikor én kerültem sorra.

-  A kincsről jöttem érdeklődni.
Csabaki beletúrt dús bajuszába, és

hosszas vakargatásba mélyedt. Onnan 
aztán hullott kifelé mindenféle dolog. Már 
kezdtem azt hinni, hogy előkerül Bogda 
Jenci elveszett tepertőkészítő üstje is, de 
kisvártatva felhagyott munkásságával.

-  Oszt miféle kincsről, te gyerök?
-  Hát arról, ami itt a falu környékén 

van elföldelve. Jóska bácsi említette, 
hogy kend fel tud világosítani ezügyben.

-  Hát persze -  talált rá a megvilágoso
dásra. — Már hogy a fenébe ne tudnék róla!

Belemarkolt a grabancomba, hogy a 
gombok ingemről mind lepattogtak, és 
olyan közel húzott hatalmas szájához, hogy 
attól tartottam, rögvest magába is nyel.

-  Erisszen már el! Még a végén kicsa
varja a nyakam csigolyáját, oszt billegős 
fejjel nehezemre lesz még a járás is, nem
hogy a kincskutatás.

-  Hallgass, te! Még a végén idecsődül 
mindönki, oszt biza árva garas se marad 
a jussod, ha a szomjazó embörtársadalom 
mögsejti, hogy miben sántikálsz! Eridj 
este nyolc órára az erdőbe, oszt áss a 
nagy tölgy körül annyi likat, amennyit 
csak tudsz! Ott biztosan nyomát lelöd a 
gazdagságnak. De este kilencig végezz 
velük, mert akkor ébrednek az erdő szel
lemei, és jól mögkergetnek, tán még segg
be is billentenek, ha nem vigyázol!

Percet sem kívántam tovább a fogadóban 
időzni, siettem haza, hogy a fészerből előko
torhassam a szükséges felszerelést, mielőtt 
beköszön az este. Kifelé menet megszúrta 
fülem a Csabaki vihogó mormogása.

-  Na, majd adok én neköd ingyé pálinkát! 
Biza, most duplán mög fogod fizetni az árát!

Sötét volt már, mikor a plébános a nyol
cat kongatta. Mivel nem akartam össze
akaszkodni azokkal a szellemekkel, hát 
gyorsan körüllyuggattam a tölgyfa men
ti ösvényt, de biza hiába kutattam, egyik 
likba se leltem azt a mesés vagyont. 
Hangos rikácsolásra ocsúdtam, oszt odébb 
a rekettyésbe megpillantottam a szelle
met felém közeledni. Úgy haladt végig az 
ösvényen, mintha azt valaki mozgatta vol
na alatta, egyik fától a másikig sodródott. 
Hirtelen megállt, hangosan és egyre szapo
rábban vette a levegőt, majd lehajtotta fejét 
és sűrű hányadékkal borította be cipőjét.

-  Az anyja úristenit — kiáltott a szel
lem Jászabó Palivá formálódva. -  De 
mögszorult bennem a sok folyadék.

Tovább indult, de olyan ügyetlenül, 
hogy képes volt belebukfencezni a fáradt
sággal kiásott gödrömbe, oszt úgy beterí
tette terebélyes testével, hogy onnan már 
egy galacsint se lehetett volna kiemelni, 
nemhogy kincsesládát.

-  Mi ez? — ordította — Segítség! 
Mögnyílt alattam a föld! Húzzon ki vala
ki, mert nem eriszt magától!

Kihúzni már csak azért sem állt mó
domban, mert nem akartam megvár

ni a kísértetek eljövetelét, meg azért 
sem, mert sokan kívánták már a faluban 
Jászabó Palit a föld alá. Hát a jóisten se
gedelmével eleget tettem a fohásznak.

Kakasszóra tértem csak vissza, remél
ve, hogy a földesgazda kikecmergett a ve
remből, és nem lesz súlybeli akadálya a 
további kutatómunkámnak. Ám Menyus, 
a falusi cigányprímás ekkor gördítette be 
fakerekű kiskocsiját a fák közé.

-  Menyus! -  kiállott Jászabó Pali a 
verem mélyén megrekedve. -  Gyere, 
mögszorultam. Húzzál ki!

-  Hát kend mit csinál odalé a likacsok 
között? Oszt mért fingta ki belőlük a földet?

-  Nem látod! Verembe estem. Nem én 
fingottam ki, kifingódott ez magától! Na, 
add a kezed!

-  Már mit képzel, Pál bátyám! Én az 
ötven kilómmal hogyan tudnék a kend 
kiszabadításában szerepet vállalni? Még 
a végén oda repülök maga mellé, oszt cso
portos mögszorulásnak lőhetünk tanúi. 
Na, de csak ne mönjön sehová innét, fu
tok a faluba segítségért!

-  Már hogy mönnék, mikor mozdulni se 
bírok, éjjel óta itt vagyok legémberödve.

Fél óra sem telt el, és az erdő úgy hem
zsegett az emberektől, mint a főtér bú
csú idején. Jászabó Pali dicsőséges meg
menekülése után az avarban kuporgott, 
Szarka doktor pedig ott téblábolt körülöt
te. Szabó Mihály csendőr a gödrök mel
lett guggolt és bűnjeleket keresve marko- 
lászta a kidobott földet.

-  Sikerült-e valami következtetést le
vonni? -  lépett a csendőr mellé Karabics 
Jenő polgármester.

-  Az biztos, hogy nem magától nyílt 
mög. Ezt valaki szánt szándékkal mög- 
nyitotta.

-  Ez így van -  bólogatott Jászabó. -  Én 
bíz mindön nap este kilenckor itt jövök 
keresztül, de eddig még híre sé volt sem
miféle likaknak.

-  Ha engöm kérdöz, polgármester uram, 
lehet, hogy orvvadászok voltak, de az is 
möglehet, hogy nem. Szarvast akarhattak 
ejteni, de az sincs kizárva, hogy nem. Már 
csak azt nem értöm, kié ott az a kocsi!

-  Az enyimé -  nyújtotta fel kezét 
Menyus.

-  Te, cigány! -  szívta fel taknyát a 
csendőr. — Csak nem fáért gyüttél?

-  Már hogy gondolja ezt, csendőr uram! 
A faluba mondták, hogy sok a gomba er
refelé. Azt gyüttem lészödni.

-  No, de ekkora kocsival?
-  Hát se táskám, se garabolyom. 

Valamit csak hozni köllött.
-  Te, cigány! Oszt mért van az a balta 

a kocsiba?
-  Erdőben vagyunk, csendőr uram. 

Sok ám itt a vadállat. Valamivel mégis 
csak mög köll védeni magam.

Az ösvényen már szaporodtak a kíván
csiskodók, Szivacs atya pedig mindenkit 
megáldott, aki arra járt, persze csak az
zal a feltétellel, ha ad némi anyagi sege
delmet a templom részére.

A szemközti paréjból Csabaki Dezső lé
pett ki egy üveg kisüstit szorongatva a 
hóna alatt.

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

-  Adjon isten, Dezső bátyám -  kiáltott 
Jászabó. — Csak nem néköm hozta kend 
az orvosságot?

-  De biza! Hallottam, hogy mögszorult 
a gödörben, oszt gondoltam, ettől gyor
sabban gyógyul.

-  Jól gondoltad, Dezső komám, már 
a kezem is úgy remeg, hogy bíz itt csak 
te lőhetsz a messiás a csuda kisüstiddel 
együtt. Add hamar, me rögvest elpusztulok!

-  Adom már, csak elébb számoljon le 
kend 8 pöngőt a tenyerembe!

-  Nyolcat? Hát elmönt az eszöd, Dezső 
fiam, hát hogy adod ilyen sokért a torok- 
kaparót?

-  Már mögbocsásson, de én most or
vosságot hoztam kendnek, nem itókát. 
Döntse el, hogy gyógyulni kívánkozik 
vagy sé!

-  Jól van, na, add már, ha nem akarsz 
veszni látni!

A földesgazda be is nyelte az orvosság 
javát, oszt biz azonnal talpra is tudott 
kecmeregni.

-  Te, Menyus! -  törölte meg száját 
Jászabó -  Oszt a papot minek hívtad?

-  Arra gondoltam, ha nem bírjuk ki
húzni a veremből, Szivacs atya föladhat
ta volna az utolsó kenetöt, oszt a földet 
már hánytuk is volna vissza!

A kora délutáni órákban keresem fel a 
Csabaki fogadót, hogy Dezső bátyám sze
mére hányjam az esti történéseket. A koes- 
máros odabe volt és jóízűen fütyörészett.

-  Dezső bátyám, kend jól átalmerészelt 
verni! Nem leltem nyomát sehol a kincsnek.

-  Dehogy vertelek én által, ehun 
van-e! -  vett elő a zsebéből két pengőt. -  
Pont abba a gödörben volt, amelyikbe a 
Jászabó mögszorult. Ott leltem a segge 
nyomába. Bár a kincs azé, aki mögleli, én 
ez most mégis néköd adományozom, mert 
biz te dolgoztál mög érte. De aztán er
ről a kincsről senkinek egy szót se. Még 
a végén idecsődülnek a kalandorok, oszt 
körösztül lyuggatják az egész vidéköt!

Vendégváró
Már alig vártam, hogy m egindulja

nak a harangok. Éhes voltam ugyan, de 
nem emiatt vártam az ebédidőt. Kószó 
Ernő, az én jóravaló nagybátyám sürgö- 
nyözött a héten, hogy a mai nap várjuk 
szeretettel eljövetelét. Ernő Gyöngyösön 
lakik, és évente csak egy-két alkalommal 
tud elszakadni a városi élettől. Én kedvel
tem nagyon, mert amikor jött, mindig ho
zott magával sok érdekes történetet. Azt 
is írta, hogy most is tele van a tarsolya el- 
mondanivalóval, de cserébe készítsek ki 
neki egy üveg pálinkát arra az esetre, ha 
ki találna száradni a szája. Arra is meg
kért, hogy ezt az ügyet apám előtt kezel
jem titokként. Sok vicces emlékem van a 
jó öreg nagybácsiról, mert mikor itt volt, 
mindig okozott valami galibát a falunak.

A múlt nyáron Kalapos Győző éppen ka
szálta a tarlót, és apámat is felkérte rendes 
napszám fejében a segítségre. Egyeseknek 
szerencse, másoknak szerencsétlenség,

hogy Ernő pont akkor töltötte nálunk sza
badságát. O maga is felajánlotta mező- 
gazdasági szaktudását a Kalaposnak, aki 
azonnal fel is fogadta béresnek.

Nagybátyám azelőtt még sosem látott 
kaszát. A földre megérkezve a Bácskai 
metszőollóját ragadta kézbe, és az
zal akart hozzákezdeni a kaszáláshoz. 
Csángó Lacinak muszáj volt egy kicsit fi
togtatni testi erejét, Ernőt ugyanis csak 
így lehetett eltántorítani a metszőollóval 
való tarló rendbetételtől. Ezután megkap
ta az igazi szerszámot. A kasza rendesen 
megállt a kezében, de a baj csak az volt, 
hogy nem a magas füvet kezdte el apríta
ni, hanem valahogy áttévedt a szomszéd 
szőlőjébe. Ott aztán alaposan megmet
szette a tőkéket, arról már nem is beszél
ve, hogy a Kalapos Győző kaszája is ha
mar kilehelte a lelkét. Mondogatta is a 
Győző apámnak, hogy megfizeti az Ernő 
napszámát is, csak vigye innen haza.

O azonban jóvá akarta tenni a hibáját, 
és nem tágított a portáról. Ha már kaszát 
nem kapott kézhez, úgy gondolta, hogy a 
gereblyét pont neki találták ki. Dolgozott 
is vele keményen, ki is tett magáért meg 
a napszámáért. Csak tévedésből nem 
a lekaszált füvet húzta össze, hanem a 
Kalapos Győző spenótját. Ez még nem 
is lett volna baj, mert a Győző eladhatta 
volna jó pénzért a piacon, de nagybátyám 
mind egy szálig odahordta a Beregi Pista 
csirkéinek. Végül nemcsak Ernőt, hanem 
apámat is elüldözte a Kalapos a furkós- 
botjával, de úgy, hogy azóta a háza tájéka 
felé sem merészkedett egyikük sem.

A történethez hozzátartozik, hogy sze
rette az italt és bárki bármit is mond, 
értett annak elkészítéséhez. Volt, ami
kor olyan erős pálinkát csinált, hogy két 
hétre egész Gyöngyös átmeneti kómá
ba esett a szagától. Sőt, már a cefréje il
latától úgy lerészegedtek a méhek, hogy 
nektár helyett kenyérmorzsát kezdtek 
el gyűjtögetni. Híre is ment a falunkban 
Ernő csodacefréjének. Jöttek is a gazdák 
túl a határról, hogy nagybátyámat rá
vegyék a pálinkafőzésre. El is fogadta a 
Tóth Gáspár uram ajánlatát, és a falunk
ból fölfogadta a Beregi Pistát béresének. 
Hát, mit mondjak, elég rosszul választott 
segédet, mert a Pista a cefre megivásához 
értett, mintsem az elkészítéséhez. Tóth 
Gáspár mindent előkészített, ott voltak 
a cefrével teli hordók, meg az üresek is, 
hogy abba tegyék a kész itókát, majd el
ment a városba mindennapi dolgait végez
ni. Mikor hazaért, maga sem hitt a sze
mének. Az üres hordók továbbra is üresek 
voltak, a telik pedig..., hát azok is üresek. 
A földet vastagon fedte a cefre, és olyan 
bűz terjengett, hogy a Gáspár azt hitte, a 
dögtemetőbe ment a háza helyett. Mikor 
benyitott a műhelybe, akkor volt csak iga
zán nemulass. Nemcsak Pista, meg Ernő, 
hanem a fél falu ott hevert hulla része
gen. És nemcsak a cefrét takarították el, 
hanem gazduram három hordó borát is. 
Másnap aztán volt patába a főtéren. Ernő 
azt hozta fel mentségül, hogy egy újfajta 
italt, a borpálinkát óhajtotta megalkotni, 
és olyan jól sikerült, hogy a falusiak mind 
eljöttek kóstolóba. Hát meg is kóstolták 
rendesen, hogy a Tóth Gáspár uramnak

egész évben a kocsmába kellett mennie 
egy kis toroktisztítóért.

Egyszer átjött hozzánk a Sarcai Tibor, 
és bánatosan mesélte, hogy a szél feltolta 
a cserepeket, azóta pedig folyton beázik a 
padlás. O tériszonyságban szenved, ezért 
van, hogy nem tudja megjavítani. Ernő 
azonnal felajánlotta segítségét egy üveg 
pálinka fejébe. Én csak azt nem értettem, 
hogy minek visz fel Ernő kalapácsot meg 
fűrészt ahhoz, hogy visszategye a cserepe
ket eredeti helyükre. Olyan csörömpölés
sel volt odafent, hogy azt hittük, az egész 
házat kockakövekre bontja. A későbbi
ek folyamán kiderült, hogy mivel sehol 
sem találta a szél lebbentette cserepeket, 
anyag hiányában kénytelen volt néhányat 
kettétörni, és azzal foltozni ki a lyukat. 
Elég alapos munkát végzett, mert nem is 
eresztett többet az a rés. A padlás se ázott 
be, mármint azon az egy ponton. Ernő volt 
olyan jóravaló, hogy még a kéménynyí
lást is befedte, nehogy azon csurogjon be 
az esővíz. Sarcai meg, mikor begyújtott a 
füst távozási lehetőség hiányában feltöl- 
tötte a házat. Volt, hogy a falubeliek na
pokig hozzájuk vitték a sok kolbászt, mert 
azt hitték, hogy füstölőt nyitottak.

De az egész faluban a legrosszabbul 
Terhes Laci, a juhász járt. Egyik nap a 
városba kellett mennie, de senki se volt, 
aki foglalkozott volna a jószágaival. Ernő 
a napidíjról értesülve felajánlotta szolgá
latait a juhásznak. Felöltötte Laci subá
ját, és a puli kíséretében kiment a rétre. 
De ő valami rossz könyvet olvashatott a 
juhászkodásról, mert vitt magával vas
fazekat meg egy merőkanalat. A birkák 
legeltek, kicsit szét is széledtek. Amikor 
össze akarta terelni őket, mint egy őrült, 
kongatni kezdte a fazekat. A megboly
dult birkák a folyó felé futottak, és mi
vel a nagy rémülettől megállni nem volt 
merszük, belehullottak mind. Ott lel
ték szörnyű halálukat. A kutyát el kel
lett szállítani a pesti állatkórházba ideg
összeroppanás gyanújával, mert napokig 
azt hitte magáról, hogy kakas, és Sarcai 
bátyám udvarára befészkelve magát lele
gelte a veteményest, és minden hajnalban 
hangos vonyítással köszöntötte a Napot. 
Meg mivel két kakas nem fér meg egy ud
varban, gyorsan elmetszette Sarcai kaka
sának gigáját. Terhes Laci azonnal szív
rohamot kapott, mikor megtudta, hogy 
mi történt a jószágaival. Ót azonnal lehe
tett is vinni a ravatalozóba. Ernő persze 
nem érezte magát bűnösnek. Azt mondta, 
minek megy az olyan vízbe, aki nem tud 
úszni. Mert hogy ő sem ugrik le a szikla 
tetejéről, ha repülni kívánna megtanulni.

Hát ezért is vártam annyira nagybá
tyám. A déli harangszó után tíz perccel 
már jött is a vonat. Emberek szálltak le- 
fel, de neki se híre, se hamva nem volt. 
Apám még a vonatra is felszállt, nehogy 
részegen ott heverjen valamelyik ülés 
alatt. De nem volt a fent.

Másnap kaptuk a hírt, hogy Ernő 
ugyan jött volna, rajta is volt a vona
ton, de olyan részegre itta magát, hogy 
Jászapáti környékén kiesett a kocsiból és 
bordáját törte. De üzente, hogy nemsoká
ra kiengedik az elvonóból, és várjuk be
csülettel, mert bizony meg fog érkezni.
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LOVASSY CSEH TAMÁS 
Különös, titkos érdek
Mintha különös, titkos érdek fűzne, hogy vizsgáljuk a tájat, 
mintha olcsó csodákat lelnénk földeket kutatva, 
angyaltorzók nem pihennek néma kertjeinkben, 
csak hamut s törmeléket fúj a déli szél ugatva.
Hamis kutyák most nyomunkban járnak, 
és csahos kedvesek vernek el rajtunk téves számadást, 
hogy magtalan földbe magunk ezerszer szórtuk, 
s rügyek, ha fakadtak, mi sárga körmünkkel csíptük le

a halványzöld, égi áldást.
Furcsa terveinktől holnapot remélve, dülöngélő, szeszszagú jövőt, 
elmerülünk másod-képeinkbe,
s a Kik vagyunk? kérdésre segítségül hívjuk a párás múltidőt. 
Mintha különös, titkos érdek fűzne, hogy mindig a több

legyen kevés,
s a halált szagoljuk, mikor bajunk csak gyermekágyi

hőemelkedés.

A kékvérű sisere nem osztódik, csak torzul, 
az elszánt csőcselék még szabad lábakon, 
s mi éhezünk, te büszke, jóllakatott újkor; 
átlépünk egy árkot, s már újba gázolunk.

Ötödik nap
Majd levelet írok azoknak, akik nem láthatnak minket,
és írni fogok annak is, akit én láthatok,
kell majd pár sor, a mindig bátrabbaknak,
és kell pár szó arról, ami fájni fog;
egy alkalom is kell, egy pillanat,
vagy lehetőség -  rendben van, mondjuk így -
majd rönkök kellenek, és kellenek ágyak,
és sötét is kell, ha csak az segít.
És kell majd egy ember, bár egy, aki nézi, 
hogy a víz lábunk közt hogy csorog, 
és kell még egy kéz, s ha több van, úgy legyen, 
s csak egy perc kell majd, ha fáradok.
És kérdések kellenek, mindig-mindig mások, 
hogy a Nagy Kört a deszkán írjuk le mégis, 
még néhány jó szó a szabad semmiről, 
hogy megrágja egy, s ott benne éljek én is.
A boldog csillagállás, a véletlen, a sors, 
tudás, zene, s még valami bántón átlagos, 
mert többek úgy vagyunk, ha élünk a kevéssel, 
s hisszük -  mint én -  hogy szállni sem tilos.
Még öt nap hátra, ha számolni kell 
s egy szám, ha öl, a betű csak temet, 
százhúsz óra, mit nekünk egy percért, 
ha végigjátsszuk úgyis a közös éveket.

Ének a fürdőről
Az asszony egy fürdőt épített,
vízzel teli fürdőt,
fürdőt épített az asszony,
jaj, azok a balkán arcok, azok a rongyok,
kendők, térítők és halotti leplek,
azok a fürdők, azok a csendes táncok,
micsoda népek, te jó Isten, micsoda ráncok!

Isszuk, csak isszuk, a szamártejet isszuk, 
fejjük a kancát, a kancatejet isszuk, 
fegyverünk a napon izzik, 
a tárban három golyó ha akad,
de annyian vagyunk mi még, ellenségei egymásnak itt!

Az asszony egy fürdőt épített, 
vízzel teli fürdőt, meg akarta mosni, 
meg akarta mosni a fele világot, 
de hiába fogott neki százszor is az asszony, 
mindig a mocskosabb fele hiányzott.

Isszuk a szamártejet, isszuk, 
a kancatejet, isszuk, 
a fürdőben is isszuk, 
a piacon is isszuk,
mocskos lenekben fürdőzünk és isszuk, 
az elfojtás vizével vegyítünk tejet, pálinkát, 
kimért bort, vért, verítéket, ezeket isszuk, 
a fürdőkben is, a hivatalok csempézett termeiben is, 
ezt isszuk a sötét templomainkban, 
míg fegyvereink a napon izzanak, 
csak amíg a cső újra kitágul.

Az asszony egy fürdőt épített,
vízzel teli fürdőt, ezt épített az asszony,
ott bárki befeküdhetett a szamártejjel teli,
harminchat fokon tartott kádba,
úgy nyúlhatott el bárki, olyan békésen fekhetett,
ahogy egyetlen fürdőben sem,
ahogy sehol máshol, csak Srebrenicában.

Priamosz hisz
Lóg a lába, lóg a falónak.
Lóg és csüng. Szúrágta, szálkás, mohos.
Mézzel elkevert italát meríti, 
pohara széle ragad és poros.

Lassan gördül át a félhomályon, 
ugyanoda tér, hol harci seb sajog.
Szép anyák, jaj, tánctól fáradt lábak, 
ez a sivatagos föld oly biztosan inog.

Felsaruzott lábak lóbélben hogy állnak, 
és markokban lüktetnek éles penge-élek, 
kötelek vonják a cseles kancát hosszan, 
hogy csődörré nyúzzák majd agamemnón kések.

Itaka fénye, te, jámbor menedék!
Húst rágnak kutyák az ácsolt rexi székben, 
Priamosz hinné a csenevész egy istent, 
de nem lel mást, csak pár torzót a téren.

Bíborszínű parton -  véres truvai murva -  
nyalt sebbe forrt az átverés méz íze.
Lóg a lába, lóg a lélekfaló lónak, 
átka, hogy béna unalom eméssze.

Priamosz hisz, és hinni, nem titok, 
behódolt népeknek királyi erény, 
s míg bort isznak a győzedelmes torban, 
másnak szomjra ott a szenteltvíz-edény.
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SZŐCS ISTVÁN

„Az út előre csak  v isszafelé  vezet”
Kátay Mihály: Etruszk sugallatok I.

(Folytatás előző számunkból)
Az A T  L hangzókat tartalmazó szavak 

az ATLanti óceán mindkét partjának 
nyelveiben előfordulnak, „víz” vagy „víz
zel kapcsolatos” jelentésben. Gondoljunk 
az Etelköz (Atelkuzu) és a kelet-euró
pai nagy folyók hasonló megnevezésére! 
Különben egy krónikás vélemény szerint 
az Atilla név eredeti magyar változata 
Etele. S innét jön a játékos, de messzire 
vezető' szólás: Atilla étele: itala! Sokszor 
felemlegetett állítás szerint a székelyek, 
e magyar népcsoport „Atilla népe” volt. 
Vagyis a hun király halála és birodal
mának összeomlása után egy kis csoport 
„nem ment vissza” keletre (vagy délre, a 
Balkánra) Csaba királyfival, hanem va
lahol Erdély és Magyarország határa kö
rül meghúzódott, majd Árpád seregével 
egyesült. Hatalmas irodalma és legenda
köre van e kérdésnek, csakhogy ... csak
hogy felmerül néhány „csakhogy!”1

Tar Béla: Néptánc

Középkori latinsággal a székelyek neve 
siculus volt. Csakhogy az Ókor is tud egy 
siculus nevű népró'l: Szicília lakóiról. Só't, 
Délnyugat-Európa bizonyos területeiről 
is ismerünk siculusokat, a keltoszkithák 
vagy keltiberek közé sorolt népséget. A 
görög szekelosz, az egyiptomiak szekelsa 
vagy sakarusa néven emlegetik, egy idő
ben a tengeri népek (hau nebu) közé sorol
ják őket. Ezt a névhasonlóságot egy évez
reden át mindenki csuklás nélkül vagy 
éppenséggel nagy csuklással lenyelte. Ha 
jól emlékszem, Petrus Ransanusnak, a

Mátyás király udvarában élő olasz törté
nésznek jutott eszébe először megmagya
rázni. Atilla seregében létezett volna egy 
szicíliai légió, és innét...2

Anélkül, hogy részletekbe mennénk, 
a siculus népnévvel együtt já rt egy örö
kös szomszédnépük neve, a secanus 
(még Szicíliában is) a „szegény” szó át
írása (görögül szigüni). Volt egy hely
nevük Szicíliában, Segesta, ma is meg
van, de megvan a Somogy megyei Segesd 
(Alsó- és Felső-), Pannónia római korá
ban Segestum Sabae. Volt egy Segestica 
Horvátországban, ma Siscia, és létezik 
ma is Segesvártól délre pár kilométernyi
re Segesd\ (Románul: $ae§)3

Ám itt van a legfantasztikusabb: Italos 
király neve, akiről Itáliát elnevezték, leg
alábbis a legenda szerint! Nemcsak ala
kilag, de jelentésileg is csak változata az 
atil, atl szavaknak, mivel egyes népeknél 
a víz is italnak számított. Minden nehéz
ség nélkül elképzelhető, hogy az Atila és 

Itala nevek egymást jelentik. 
Akár tévedésből, emlékezet
romlásból is felcserélődhetnek, 
így a torcellói „Attila trónja” 
lehetett valaha az Italáé is!?

Természetesen a kubikfejű 
professzor feljajong: „Mihit 
keheresnének magyarok a 
Földközi-tengeren, annak is 
a közepén?” Nos, nemcsak a 
Szküla, „Szikla” név (Kátay- 
nak „Csilla” is), de kissé dé
lebbre ott tárul fel a Sirtis- 
öböl, nagy és kis, ami bizony 
Szirtest jelent! Keletebbre meg 
a nagy sziget, Ciprus, régi ki
ejtési alakja Küprosz, Kűpiros, 
azaz „piros kő”, mivel a rézbá
nyászat legősibb hazája (lásd: 
cuprum) és még annyi min
den! Megjegyzendő, hogy a 
Földközi-tenger környéké
nek quasi-magyaros szókin
cse nem „horvátistvános”, köl
tői etimologizációzás. 1841-ben 
jelenik meg Movers német tu
dós könyve a föníciaiak törté
netéről, amelyben többek közt 
olvasható, hogy „a magyarok 
őshazája a feniciaiak szom
szédságában leiedzett.” (Vagy 
fordítva?) Ezen a nyomon in

dult el fél századdal későbben Fáy Elek, 
amikor megírja A magyarok őshonát 
(1906). Egy mendemonda szerint az ak
kori magyar közoktatási miniszter a tel
jes példányszámot felvásárolta, nehogy 
a közönség kezébe kerüljön. Be nem tilt
hatták, mert Elek is abból a bizonyos hí
res családból származott. Mindenesetre 
egész meglepően széles körökben isme
retlen!

Egy személyes hozzáadni valóm is akad 
ehhez. A föníciaiak az énekes rabszol
galányt Kades-nek nevezték. Az észak-

mezőségi Magyardécsében gyűjtött nép
balladában, az elrabolt királylányt magá
val hurcoló Vitéz így parancsol rá: Hej ke
gyes, hej kegyes, fújjad az éneked.

Egyébként ezt az őshazát jelölte meg 
Desericius is úgy kétszáz éve! Nekem 
ugyan közönyös, hogy „feljebb” vagy 
„lejjebb” volt a sok őshaza, mert Magyar 
Adorján tanításait fogadtatja el ve
lem egy hosszú élet teméntelen olvas
mányából és elmélkedéséből kisarjadt 
meggyőződés, hogy az őshaza éppen ott 
van, ahol élek. Azonban én is azt val
lom, nincs is olyan nagy különbség a 
hazák, ősiek és újak jelentősége között, 
mint ahogy megannyi történész, nyel
vész és jámbor olvasó hiszi vagy hin
ni vágyja. Ma például megint magasra 
csap egy keletáhító, keletiséget sóvár- 
gó újromantika. Altaj-hegység, Pamír- 
fennsík -  pedig „Kelet” csak nézőpont 
kérdése. A legtöbb ember számára ta r
talm atlan szólam. A Föld ugyanis göm
bölyű. És hogy mi a „keleti” és mi az 
igazán autochton, az legfeljebb a rovar
tan s hasonló tárgyak kutatóit érdekel
heti! Például a pulyka vitathatatlanul 
amerikai eredetű baromfi, csak rá kell 
nézni a feje körüli cirádák maya vonal- 
vezetésére. És az angolok és amerikai
ak mégis turkey-nek, azaz „török”-nek 
nevezik; és Magyarországon, például, 
évtizedekkel Amerika felfedezése előtt 
is sütötték már és „indiai tyúknak” ne
vezték. Ugyanez a helyzet a törökbúzá
val is. És emiatt is, igazat adok, mint 
olvasó, Kátaynak: a történelmet össze
zavarták a fontoskodók, a pontoskodók, 
az irigyek, a sok Dr. Doc. Wieheister. A 
történelem és az életeszmények is na
gyon össze vannak zavarva, ezért egyet
értek Kátay Mihállyal, aki a művészet
kutatáshoz fűződő meditációk útján, 
Hamletként igyekszik „helyretolni azt”.

„Gyermekkoromban a vadlibák éb
resztették fel bennem az életút keresé
sének vágyát... Az ő útjuk az én utam 
is. Az ő útjukon nemcsak vándormada
rak jártak. Földi vándortársaik, az észak 
és dél között oda-vissza bolyongó lények 
testetlen árnyai is hozzánk kapcsolód
tak időnként gondolataikkal, üzenete
ikkel... Az én társaim Szkülla gyerme
kei. Szkülla másik neve Tür-szénisz vagy 
Tür-Asszénisz... Etruszk asszony. Az ő fi
ai és leányai a tankönyvek nyelvén et
ruszkok. A beszélgetés velük azóta sem 
szűnt meg. Természetesen nem a tudósok 
-  egymásnak írt -  történelmi meséit is
mételgettük”.

Jegyzetek
1 Attila (magyarosan Atilla) nevét a 

Kárpát-medencében talán csak az egyet
len Attala őrzi, Somogybán. Csaba hely
név viszont sok van, mert Magyar 
Adorján szerint közszói eredetű, „üstö
kös” jelentésű.

2 Freemann J. angol szerző nagy terje
delmű műve (1890 körül íródott), Szicília 
története, az interneten olvasható.

3 A magyar akadémiai történetírás 
nem veszi tudomásul ezeket az adatokat, 
pl. Benkő Lóránd szerint a Dunántúlon 
eredetileg nem voltak székely lakosságú 
helységek.
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MESTER GYÖRGYI

Anyaság
A perzselő meleg elől enyhülést re

mélve gázolt át a magasra nőtt, szá
raz fűtengeren, hogy elheverhessen 
a közeli, árnyékot adó szúrós bozót tö
vében. Izmai a szokott módon dolgoz
tak, méretes tappancsaival gyűrte, ti
porta a keményre aszott kórókat, csak 
az utóbbi időben hatalmasra nőtt ha
sa himbálózott szokatlan intenzitással 
a lábai között. A jókorára duzzadt teher 
a vadászatban nem akadályozta, kissé 
lassította csupán, de azért mégis min
den más volt, mint azelőtt. Azelőtt, mi
előtt megmérkőzött a felségterületét 
megsértő hímmel, s a verekedést köve
tően, legyőzöttként, ténylegesen megad
ta neki magát.

A királyi méltóságú, busa fej és a csí
kos bundával borított széles hát néhány 
lépés után elérte a bozótost, ahol ké
nyelmesen leheveredett. Magányában 
nem zavarta semmi. A táj körös-körül 
csendes volt, épp senki nem vadászott a 
közelben, és mintha még a madarak is 
elhallgattak volna. így délidőben, a hő
guta közeli aléltság állapotában, elfe
küdt, megpihent minden élőlény.

Míg vackán, melyet a természet al
mozott alá, a melegtől pihegve fújta
tott, furcsa, erőteljes mozgásokat érzett 
a hasában. Mintha a tegnap elfogyasz
tott antilop nem akart volna beletörőd
ni abba, hogy a futóversenyt ő, a tigris 
nyerte. Persze, nem volt nagy hajsza, 
ezzel a hassal nemigen tudott a szoká
sos lendülettel utána nyargalni. Talán 
le sem dönti a lábáról, ha az állat nem 
olyan fiatal és tapasztalatlan. Mindegy, 
a gyomra tele van, egy-két napig kibír
ja, ha nem vadászik.

Akkor váratlanul erős görcs nyi
lallt a hasába. Mintha a beleit csavar
gatnák, és a hátsó fele szinte belezsib
badt a fájdalomba. Egyszer érzett már 
hasonlót a fara tájékán, de az karom 
okozta mély combsérülés volt, amit a 
területbitorló hímtigrissel vívott küz
delemben szerzett. Lassan gyógyult, 
kicsit sántított is egy darabig, de aztán 
beforrt a seb, a mozgásában csak rövid 
ideig akadályozta.

Gondolatai eközben visszakanyarod
tak a mostani érzésére, mely nem volt 
elviselhetetlen, csupán érthetetlen. Még 
inkább érthetetlen volt, amikor az át
meneti szünet után a fájdalom ismét fo
kozódott, és pár óráig tartó vissza-visz- 
szatérést követően valami megindult ott 
a másik végén. A hátsó lábai közül nyá
las, hengeres valamik csusszantak a fű
be, gyors egymásutánban három, majd 
utána még kettő. Ilyesmit még sohasem 
élt át, még nem voltak kölykei.

Ösztönétől hajtva nyalogatni kezdte 
a vinnyogva nyöszörgő, szőrös lényeket, 
amelyekből lassan kibontakozott egy- 
egy kölyökállat.

Ahogy mozgékonyabbak lettek, egy
ből a hasa alá másztak. Az elmúlt idő

szakban érzékennyé vált és erősen 
megduzzadt csecsbimbóira azonnal rá
haraptak a kis jövevények, egy azon
ban ott maradt a fara mellett, és alig tu
dott a földről feltápászkodni. Nem volt 
ugyan tudatában annak, hogy öt köly- 
köt hozott a világra, és a táplálásuk
hoz csupán négy csecsbimbója van, azt 
azonban hamarosan észrevette, hogy a 
kölykök egyike rendre lemarad a többi
től. És ez így volt a következő napokban 
is. A kis „maradék” csak akkor fért az 
életet adó táplálék forrásához, ha a töb
bi négy már jól lakottan szuszogott, és 
művészi rendezetlenségben, anyjuk há
tán, lábán, nyakán, vagy csak úgy mel
lette, a legyűrt füvön hevertek.

Ahogy múlt az idő, a nagyobb, erő
sebb kölykök már nem csak a tejért, a 
játék kedvéért is megküzdöttek egymás
sal. Csak az a kicsi, a „maradék” volt 
tőlük többnyire távol. Egyedül szopott, 
már ha testvérei hagytak számára vala
mit a csecsben.

Anyai ösztöne hajtotta, hogy ezt, a 
legkisebbet, a leggyámoltalanabbat 
gyakrabban nyalogassa, mint a másik 
négyet. Amikor a vadászatból hozott egy 
nyulat, és elvonult, hogy az alomtól tá 
volabb elfogyassza, a kicsi apró, ingatag 
léptekkel odatámolygott hozzá. Hagyta 
enni. Érezte, hogy annak jobban kell a 
táplálék, mint a többinek, mert az teszi 
lehetővé, hogy életben maradjon. A na
gyobbak jó erőben, sőt túlerőben voltak, 
a kicsi azonban mindig a végére szorult, 
és vagy maradt számára a tejből, vagy 
nem.

Ez a kicsi szerette őt. Míg a többi
ek egymást gyúrták, lustán szanaszéj- 
jel hevertek, ez minduntalan körülöt
te volt. A pofáját paskolta, nyalogatta, 
a fülét cibálta, s apró körmeivel beleka
paszkodott a bundájába, hogy le ne es
sen a hátáról.

A szeretet kölcsönös volt. Mindent 
megtett volna érte, és meg is tett, még
is, a „maradék” egyre gyengébb lett. 
Már nehezen állt lábra, menetközben 
fel-felborult, sokat nyivogott, mintha 
folyton a segítségét kérte volna.

Az idő múlásával a nagyobbak eleve
nebbek, a kicsi azonban egyre csende
sebb lett.

Egy hajnalon, míg a kölykök mohón 
habzsoltak, rossz érzése támadt. Egyből 
a legkisebbet kereste. Valami nem volt 
rendben, nem volt olyan, mint máskor. 
Szemével mindenfelé a kis szőrcsomót 
kutatta, fülével igyekezett kiszűrni a 
környezet természetes zajaiból, meg a 
szopással járó, fújtató hangok zűrzava
rából azt a kis nyüszörgést, amit már 
annyira megszokott.

Nem hallotta, bármilyen éles is volt 
a hallása. És akkor váratlanul meglát
ta a vacok szélén a nyugodt mozdulat
lanságba dermedt kicsi testet. Lerázta 
magáról a kölyköket, és odaballagott 
a magányában végtelenül esendő, ap
rócska szőrhalomhoz. Melléheveredett. 
Nem bánta, hogy a kölykök újra rá
másztak, dögönyözték, szívták a tejét, 
ő merőn nézte a halott kölyköt. Fel nem 
fogta, hogy mi történt, de a zsigerei-

M. K iss Hédy: Tűztánc

ben érezte a rosszat, a jóvátehetetlent, 
a véglegest.

Pár napig nem is vadászott, csak a 
közeli maradékot ment megdézsmálni, 
amit nem is ő ejtett el, de a vadászt el
kergették a dögmadarak, ő meg azokat. 
Jól megfértek egymással, végül is ez a 
rendje az ő világuknak.

Még napokig őrizte a kis tetemet, 
és amikor az a melegtől összezsugoro
dott, a pofájába vette. Úgy tarto tta  a fo
gai között, mint amikor az élőket hord
ta át a régi vacokról az új helyre, amit 
biztonságosabbnak tartott. Nem vitte 
túl messzire. Akkor lefeküdt, mellső lá
bai közé vette a testet, és miután pár
szor még megnyalogatta, elkezdte enni. 
Nem az éhség dolgozott benne, temetett. 
Temetett, a maga módján.

Amikor úgy érezte, elég volt, az egé
szen kicsire fogyott szőrcsomót még 
odébb vitte, és egy tövises bokor alatt 
füvet kotort rá.

Az már nem az ő kölyke volt, csak 
egy csomó szőr. Ő tisztességgel eltemet
te, hogy más állat falánkságának ne es
sen prédául. Eltemette, meggyászolta. 
Magába temette, oda ju tta tta  vissza, 
ahonnan a világra jött. így lehetett to
vábbra is az övé, az ő legkisebb első 
kölyke, a „maradék”...
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CZAKO GABOR
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Ágoston m agyarul tanul
Nyelvünkben folyton keletkeznek új 

szavak. Mégpedig nemcsak szóalkotás
sal, vagyis meglévő' szóelemek eddig nem 
próbált összekapcsolásával, hanem szóte
remtéssel, is, vagyis szinte a semmiből. 
Minya Károly írt cikket a minap a Magyar 
Nemzetben punnyad szavunkról, amit se 
régi, se új, se tájszótárainkban nem talált. 
Hangulatfestő szó, mely föltehetően a pu-po 
gyökből eredt, lásd: puha, pufók, pohos, po
fa. Kialakulásában közrejátszhatott fony- 
nyadt szavunk is. A ny gyakori érteménye 
a nyúlás, mászkosság. Minden magyar szá
mára érthető, hogy milyen a lustán heve
rő ember, a forró zsírba dobott zöldség, az 
unalmas társaság hangulata, ha punnyad. 
A szó villámgyorsan elterjedt.

N eagu K atalin: Csárdás

A nyelvet azonban nem csak a föl
szentelt szakemberek művelik és frissí
tik, hanem a nyelvtanulók is. Leginkább 
azok, akik kisbabaként ismerkednek 
Nyelvédesanyánkkal. Akik nyelvtanról, 
gyökrendről, finnugor leszármazásról, tör
téneti összehasonlítás révén kikövetkezte
tett ősszavakról harangozni sem hallottak. 
Ők a tudományos vitákat egyszerűen át
ugorva belenőnek a szavakba, a szabályok
ba, a nyelv rendjében való gondolkodásba.

Ágoston unokám harmadik életévét 
töltötte be -  2014. május. 12.-én volt a 
nagy nap. Pösze, de igencsak otthonos 
Nyelvédesanyánk kebelén. Ez bizony a 
gyökrend mély ismeretét jelenti. Az ő korá
ban természetesen a maga módján. Például, 
már fölfedezte, hogy a szó elején álló szóta- 
gocska hordozza a lényeget, ezért amikor 
édesanyja korholja kényeskedése miatt: Ne 
nyávogj, kisfiam! Akkor így szemtelenke- 
dik vele nyá, nyá, nyál

Elgondolkodtató, hogy a macskahang 
gyöke talán a nyáv, v>f után nyaf, de 
Ágoston nem három, hanem két hangúnak 
érzi a gyököt: nyá-vog, nya-fog. Nem tanul

hatta, hogy gyökeink száma a CzF. szerint 
2305 és ezek 99 százaléka két, illetve há
rom hangból áll. Jó, ha ezt az anyanyelvi 
beszélő tudja, de lám, az is elég, ha érzi.

Amikor takarítja a sárgarépát, azaz pu
colja, akkor a puc, puc, puc! kiáltásokkal kí
séri működését. Az anyanyelvűk ismereté
ből kirekesztett pesti kofákkal pendül egy 
húron: még nem tudja, melyik szó őshonos, 
melyik vendég, magyaros tágkeblűséggel 
gyököt keres ott, ahol kell: a szó elején. Teszi 
ezt ott is, ahol nincs magyar gyök. A pucol 
ugye külhonból jött, akár a káposzta, a sa
láta, az uborka, melyeket a kofák kifogásta
lan magyar nyelvérzékkel kápinak, sálinak, 
ubinak becéznek! Tudatlanságukban böl- 
csebbek tudálékos bírálóiknál...

Amúgy Fogarasi János első törvénye szö
gezte le: a magyar szó hangsúlya a szó ele
jén van. Mert ott a gyök, a szó lényege, lelke, 
sőt, a belőle származott szócsalád egészé
nek alapjelentése. Innen van az, amiről 
Karácsony Sándor egy évszázaddal később 
így nyilatkozott: a magyar nyelv ereszke
dő lejtésű. Úgyszintén a magyar népdal és a 
magyar tánc is. Miért? Mert egy tőről fakad
nak. De ezt Juhász Zoltán tudja igazán...

*
Sétálunk a kertben, Ágoston a lógókari

májú kalapjában. A barackfa lelógó ága fej
be böki, mire így kiált: Apóka, a sapkám 
megvédett a szártól! Nyelvrégészeti közhely, 
hogy az ősszavak hajdan zömmel egyszerre 
lehettek igék és főnevek: nyom, zár stb. Nos, 
szúr igénk közismert. Melléknévként is ele
ven: szúró, szúrós, ám hol a főnévi alakja? A 
CzF. két példát hoz. Az egyik szavunk gyök
eleme, a szú, mely rovarként lyukakat fúr a 
bútorokba. A másik a „SZURA, (szur-a, az
az szúr-ó) fn. tt. szurá-t. Gyilok, mint szúró 
eszköz.” Vagyis a szúr melléknévi igenév 
lett, majd ó>a váltással visszafőnevesült. 
Ágoston elővette az ősidőkből a szúr szófaj- 
talankodási hajlamát: miért ne ragozhat
nánk a szúrt így, önmagában is névként? 
Én mindenestre megértettem.

Más alkalommal elkopott Ágoston rajz
ceruzájának hegye és így „kopa” lett. 
Ugyanúgy, ahogy a tip, top-ból lesz tipe és 
topa, a kis csipogó baromfiból csibe, a táv
ból tova, a kap-ból kapa. Anyja magya
rázta, hogy nem kopa, hanem tompa, mi
re Ágoston kiegyezést kötött, s mondá: jó, 
a ceruza kopott hegye legyen „kompa”. 
Ezzel fölfedezte a gyökvegyítő játékot, így 
a puha+fonnyad műveletben a pu belépett a 
fo helyére s megszületett a punnyad.

Szótárunk gyakran hoz erre példákat.
A gom -  pl. gom/olyog + gob-göb — pl. göb/ 

öly — gyökök mind valami ’forgó, forgás
test alakú’ jelenséget neveznek meg, ezért 
is hajlamosak az összeolvadásra: gomolyag, 
gombolyag, gombóc és gömböc, gömb, göm
bölyű, gomb, gomba stb.

Lehet vitatkozni, hogy a mö önjelölt se- 
gédhang-e, s általa a gyök netán négyhan
gúnak is tekinthető...

Máskor megfordul a gyök, s lesz köp-pök, 
vagy puc/ér-csup/asz, miközben jelentését 
megtartja.

*
Nézzünk le a pincébe! Ágoston kérdezi, 

hogy mi van a pincében? Mondom: tavasz

ra eltett virágcserepek, üvegek, boros kan
nák, egyebek.

Mi az az egyebe
Az egyeb természetesen nem gyök, hanem 

törzs, de a kisfiú a többes számjelét tökélete
sen leválasztotta, s megtalálta a szó törzsét.

*
Ágoston elém tart egy újmódi üdítős pa

lackot. Apóka, ki tudod nyitni? Nézem, csa
varom, nem nyílik. Koppantsd föl! S va
lóban: feszítem a hüvelykemmel, mire a 
kupak koppan egy pukkanóst, és fölnyílik.

Ágoston a magyar nyelv egyik csudás 
képességének birtokosa: kapásból képes 
vadonatúj szavakat teremteni! Erre -  gon
dolom — sok-sok nyelv képes, de arra nem, 
hogy valamennyi anyanyelvi beszélő rögtön 
meg is értse őket! Magyarázat nélkül! Ez a 
fő titok!

*
A magyar észjárásról szóló könyveim

ben közzétettem néhány szógyűjteménye
met: a beszélést, evést, helyváltoztatást 
és egyebeket jelentő igéinkről a Tejút ne
veiről, vagy a meghalás módozatait jelen
tő kifejezéseinkről. A Kedves Olvasók lel
kesen fogadták ezeket, és kiegészítéseket 
küldtek. így a helyváltoztatást jelentő igé
ink kezdeti, 1151 tagú fölsorolása (!) a 3. ki
adásban fölülmúlta az 1300-at, noha már 
kezdetben is sokszorosan lekörözte európai 
nyelvtársaink hasonló szavainak csapatait. 
Állítólag.

Pihengettem babéromon, amikor egy
szer csak megérkezett Pogány István gyűj
tése. Be is vettem Szabir titok c. akkor ké
szülő könyvem függelékébe. Pogány úr 
egyszerűen nagyszerű módszerhez nyúlt: 
az alapigékhez hozzávette azokat az ige
irányítókat, amelyek kapcsolódni szoktak 
hozzájuk, és keményen átmozgatták őket. 
így az alapsereg először kb. harmadára 
csökkent — ha jól számolom: 512 az önma
gukban is mozgást jelentők száma —, majd 
megsokszorozódott, sőt, bevonultak a had
ba azok a helyváltoztatást nem jelentők is, 
amelyeket irányítójuk ide küldött: kiáll (a 
sorból), átnéz, benéz, meglátogat stb.

Ily módon 14760, azaz tizennégyezer hét- 
százhatvan helyváltoztatást jelentő ma
gyar igeszót szedett össze! Mégpedig az 
eredeti szigorításokkal: mellőzte a nyilván
valóan idegen eredetűeket és az eszközzel 
történő mozgásokat pl. szánkózik.

Bárkivel fogadok egy üveg ménesi aszú
ba, hogy ez toronymagas világcsúcs. Nem 
számoltam át, de ha még szigorúbban ros
táljuk az idegen szavakat, és kihull a fele, 
marad a lista másik fele! Az is bő 7000 szó! 
Ha a harmada marad, az 5.000! Akinek 
van kedve, rostáljon és számoljon!

*
És most itt van ez a „fölkoppantás”! Egy 

perce keletkezett!
Szavainak tán kétharmada „kép”: jelensé

get, hangot, látványt utánoz, vetít a beszélők 
tudatába. A föl az irányt mutatja, hogy mer
re kell elmozdítani a kupakot, a köp pedig az 
eredményt. Látjuk, halljuk, érzékeinkkel föl
fogjuk a lényeget, mit kéne itt magyarázni?

*
Nem a finnugristák az ellenfeleink, ha

nem a szofista „nyelvészek”, akik szerint 
nincs is nyelv, csak nyelvjárások, sőt, egyé
ni szóhasználatok vannak: ahány ember, 
annyi nyelv. Vajon mit keresnek a tanügy
ben? Ha nincs nyelv, akkor tantárgy sincs, 
ugyan mit tanítanak?
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Beszámoló a 13. Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválról

Jenövics és a bűvös 13 ‘K I9^EM ^TO g^RS¥F

A tizenharm ad ik  T IFF-kiadás is
m ét a mozimentés és a pénzgyűjtés je 
gyében zajlott: öt évvel ezelőtt Erdély 
legnagyobb m ozijáért, a R epublicáért/ 
K öztársaságért gyűjtö ttek  (s ezt úgy ho
norálták , hogy Florin  Piersic néven nyi
to tták  újra), m ost pedig egyrészt konk
ré ta n  a Majakovkszij (Nádasm enti) úton 
ta lá lh a tó  ún. F ilm rak tá r  m egm enté
se érdekében p róbáltak  összekalapoz- 
ni hétezer eurót, továbbá egy á lta lán o 
sabb, hosszabb lejáratú , „m entsük meg 
a gyöngyvásznat” című m ozgalm at is 
m eghirdettek , am i Rom ánia sira lm as 
helyzetben levő m oziterm einek rehab ili
tá lá sá t célozza meg.

így  a z tá n  m inden egyes bem uta
tó elő tt leve títe tték  az e rre  vonatko
zó kam pányfilm ecskét, am iben többek 
között újrafelfedezik  Janovics Jenő  h a 
g y a ték á t (noha a m agyar nézők derű- 
lésére nagy  p roducerünk  neve Jenövics 
Jenőiként h angzo tt el, s v a lam ié rt 1919- 
re d a tá ltá k  film gyártó i m unkássága  
kezdetét), továbbá bem u ta tják  a fent 
em líte tt RADEF-film elosztó központot, 
am irő l a ny itógálán  k iderü lt, hogy egy 
jó ideje nem  volt pénz ő riz te tn i, ezért 
tu d ta k  beköltözni csövesek és hu ligá
nok, hogy széthajigá lják  a (pár év m úl
va m ajd a ra n y a t érő) film tekercseket. 
K étélű ez a film - és film sz ínházm en té
si akció: egyrészt pont a T IFF  volt az 
egyik  p ionírja  az erdélyi mozik d igi
ta liz á lá sá n a k , am ely rendszerben  ne
vetséges re likv ia  a celluloid, m ásrész t 
m ost film m úzeum  létrehozásáró l papol
nak , a vá ro sn ak  egy alig  ism ert szegle
tében. M ert a f ilm ra k tá r  valójában két 
részből áll: az épületből és a film ekből. 
Az előbbit m ég meg lehet m enteni, va
lóban, u tóbbiak  nagy részének  em ulzi
ós ré tegét viszont m ár a n n y ira  megöl
te  a nap, az eső és a sár, hogy azokból

az égben levő nagy  L um iére-testvérek  
sem  fognak m ár vetíten i, legfeljebb egy 
nem -narra tív  perform ansz-m űvészeti 
előadás h á tte réb en  levő v izuális  anya
got.

Apropó, zárógála: az idén a la ssa n  
m egszokottá v á lt v íg játékok he lye tt a 
nyitófilm  egy szívfacsaró, 4 O scarra  j e 
lölt b r it d rám a  volt, az igaz tö rtén e tb ő l 
készü lt Philomena -  Határtalan szere
tet, am elyben a cím szereplő ötven év 
u tá n  próbálja m egkeresn i f iá t, ak itő l a 
k a to lik u s  ír  nővérek e lsz a k íto ttá k  k is 
korában . A tényleg könnyfacsaró  film  
tö rté n e te  fan y ar irón iával rím el a ro 
m án ia i mozik helyzetére: a közönség 
évekkel ezelőtt e lszak ad t tő lük , m ost 
pedig h a ta lm a s  erő feszítéseket téve 
próbál ú jra  rá ju k  ta lá ln i  — de nem  le
het, h iszen  a fiú  a s írb an  fekszik  (bo
csán a t a spo ile ré rt -  vagy rontócér t ,  
ahogy az új K azinczyk hívják). Nem h i
ába a ján lo tta  h á t  M ihai C hirilov m ű
vészeti igazgató, hogy Philom ena Lee 
h ih e te tlen  n y ito ttságával és h u m an iz 
m usával p róbáljunk  az idén film eket 
nézni a TIFF-en: m áskén t nem  is le 
het. Egy á ta lak u ló b an  levő ip ar főso
dortól k isebb vagy nagyobb távo lság ra  
eső a lk o tása iró l van  szó, im m ár tiz e n 
h a rm a d ik  alkalom m al tö r té n ik  meg, 
hogy összegyűl tíz  n a p ra  K olozsvár és 
E rdély  film szere tő  népe (hol v a n n a k  
ezek az em berek, am ikor az új Seidl-, 
C arax- vagy W ajda-film  ve títésén  kel
lene m egtö lten i a Győzelem mozit?), s 
az az érdekes, hogy ezek az a lko tások  
m inél szűkebb közönséghez szólnak, 
a n n á l többfélék. A legjobb bennük  v i
szont az, hogy a m ienkétő l m erőben 
különböző film készítési (nyelvi, sp ir i
tu á lis  stb.) k u ltú rá k k a l lehet ta lá lk o z 
ni, am i néha  nagyon erős élm ényeket 
p rod u k álh a t.

I t t  van például A légy (Eega) cím ű in 
d iai film , am it egyrészt nehéz komo
lyan venni, m ásrész t pedig lehetetlen  
nem  komolyan venni. N aivságában is 
tudato s film , felhőtlen já tékosságában  
is h ih e te tlen  m unka és részletekre  va
ló odafigyelés van: olyasfajta hozzáál
lás m űködteti, am i m ár rég kiveszett 
az ú jrae lad h a tó ság ra  szakosodé holly
woodi és a tú l komoly, ú tkereső  európai 
filmből. Larger than life és over the top, 
színes, szagos, hangos, táncos, zenés, fi- 
cánkolóan életteli: ilyen film ek m ia tt 
tó d u lh a tta k  a moziba a nyugati világ 
em berei ötven évvel ezelőtt, és tódul
n ak  m ost is a szám unkra  film ileg alig 
felfedezett Ind iában , ahol Bollywood éli 
olyanfajta a ranykorát, am ire  mi m ár 
csak szipogva em lékszünk — akkor, am i
kor A némafilmesnek O scart osztunk  
nosztalgiából. Egy megölt férfi té r  visz- 
sza egy á r ta lm a tla n n a k  tű n ő  házilégy 
(musca domestica) form ájában, hogy le
számoljon gyilkosával s visszaszerezze 
tőle élete szerelm ét. Nem te tsz ik  e lh in 
ni, de s ik e rü lt neki. Légyként. A tö rté 
net érzelm i-m űvészi mélysége nem  tud  
m élyebbre ereszkedni az á tlag  m anele- 
videoklipétől (nagyjából 2 tan u lság  m a
rad  belőle: a szerelem  örök és tra n s z 
cendens; va lam in t hogy a szegény 
em ber le tud ja  győzni a gazdagot, értsd: 
a kasz trendszer á tjárható), viszont az 
a h ih e te tlen  m ennyiségű és m inősé
gű m unka, am it m inden egyes sn ittbe  
fek te te tt S. S. R ajam ouli rendező, egy 
olyan m aradandó, változatos és izgal
m as m oziélm ényt varázso lt az Éjféli ön
k ívü let (M idnight D elirium ) szekciónak 
o tthon t adó Művész mozi elaggott vász
n á ra , hogy a k u ltú rü tközéstő l megdöb
bent nézők vinnyogva fetreng tek  a rö
högéstől.

Szin tén  erős filmélmény, s szin tén  
egy hollywoodi zsánerre  alapuló (de a t
tól nem  an n y ira  elrugaszkodó) alko tás 
a dé l-afrika i iNumher, number. Még ab 
ban  is hason lít az előbb em líte tt ind i
ai film re, hogy v ígan  keverednek benne 
a nyelvek: a zuluba látszólag véletlen
szerűen  vegyülnek angol szavak (habár 
ritk áb b an , m in t az ind ia i film ekben), s 
m indez h ihete tlenü l pörgős párbeszé
dekben valósul meg. A film  felira tozá
sa is k reatív : nem a m egszokott helyen, 
a kép a lján  fityeg, hanem  m integy a 
beszélő szájából jön ki, vagy egyszerű
en a kép közepén van. Ez csak az első 
p á r percben lesz zavaró, utó lag  viszont 
nagyon is h á lás  e ljá rásn ak  bizonyul: 
kevésbé fá rasz tja  a szem et, és kevés
bé vonja el a tek in te te t a cselekm ény
ről. K ár is lenne elvonni, h iszen  a film

> » »  f o l y t a t á s  a  1 8 . o ld a lo n
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olyan, m in tha  egy bekokainozott, ke
vésbé öntudatos és önreflexív T aran tino  
csiná lta  volna: egy nagyon d inam ikus 
heist-film , am inek  m inden asp ek tu 
sa a r ra  van  k ita lá lva , hogy a nézőt m a
gával ragad ja, a gyors párbeszédtő l a 
hangos és sodró zenén keresz tü l a for
gatókönyv fordulata iig  m inden kockája 
az t k iáltja : mozi! Mozi, a  szó szórakoz
ta tó  értelm ében, abból a korból, am ikor 
az átlagnézó'nek nem  k e lle tt zsánere- 
ken, rendezőneveken és szerzői elm éle
teken  gondolkoznia. Pedig a sztori m á
ra  szin te  archetip ikus: egy nem  tú l jó 
anyagi helyzetben levő z sa ru  egyet gon
dol, és rész t vesz egy páncélau tó -rab lás
ban, közben m eg term észetesen  meg
gondolja m agát.

Persze nem  m inden  a lko tás  szólt a 
d inam izm usró l és a hangosságró l: vol
ta k  olyan kisebb, csendesebb, ha lkabb  
m űvek is, am elyek pont o tthonosságuk
ka l s z e re tte tté k  m eg m ag u k a t. Ilyen 
volt a spanyol-m exikói-guatem alai ko
produkció, az Aranykalitka (La jaula 
de oro), am elyben négy g u a tem ala i t i 
zenéves próbál meg átszökn i M exikón 
k e re sz tü l az E gyesü lt Á llam okba. A 
road movie és a felnövésfilm  m űfaji je 
gyeit kom bináló a lk o tás  egyben szocio
g rá fia i e se ttan u lm án y  is: a k is csoport 
egyik  ta g ja  m agát f iú n a k  álcázó lány, 
a m ásik  pedig  — a  m eszticektő l e lté rő 
en -  m aja  őslakos, a k i egy szót sem  be
szél spanyolul. M aga a tö r té n e t nem  
tú l eredeti, nem  is lehet tú l eredeti, h i
szen a k a rv a -a k a ra tla n  oda fog to rkoll
ni, ahová sejtjük : a k is csoport ta g ja it  
egyre több ig az sá g ta lan sá g  éri, egyre 
többen m orzsolódnak le közü lük  erő
szakos körülm ények között, hogy végül 
csak  egyetlenegy érkezzen m eg közü
lük  élve az a n n y ira  á h íto tt  Á llam okba, 
oda is csak  azé rt, hogy fehér m u n k a
ru h á b a n  díszelgő rabszolga váljék  be
lőle. A szívszorítóan  k eserű  film  m ár 
egy jó p ár d íja t bezsebelt, többek közt 
C annes-ban  is sze re tték  (h iába , po liti
ka  ez is).

A fesztivál fődíjas a lk o tá sa  ezzel 
szem ben nem  volt tú l  nagy  ku ltú rsokk : 
a Stockholm spanyol film , félrevezető 
címmel (m indvégig egy spanyol nagy
városban  já tszód ik , m indössze egyet
len é jszaka és reggel a la tt), de m eggyő
ző tém ával. Egy csajozásnak  lehe tünk  
tan ú i, am i a la t t  az ügyeletes Don J u a n  
(hogy spanyol nevekkel éljünk) elcsábít 
egy lány t, felviszi m agához, m egteszi, 
am it kell, s reggel finom an (majd egyre 
kevésbé finom an) m egpróbálja lep a ttin 
tan i. Sajnos, nem  sejti az t, am it a néző 
m ár kapisgál: a lánnya l nem  stim m el 
valam i. Az a nagyszerű  ebben a k a 
m arad rám áb an , hogy noha nem  nagy 
erőfeszítés m egérten i, nagyon k o rtá rs  
és sok m indenkihez szól: sz in te  m ind
egyik f ia ta l tu d  azonosulni vele va

lam ilyen szin ten , főleg h a  rész t v e tt 
m ár ebben a m acska-egér já ték b an . 
H ajszálpontosan  építi fel az udvarlás  
d ram a tu rg iá já t, s noha a befejezés k is 
sé e rő lte te ttn e k  tű n ik , a  színészi já té k  
és a m in im a lis ta  mise-en-scéne te h e tsé 
ges a lko tókat ígér.

S zin tén  m eghittségével hódí
to tt  a 45 éves Kristályok szerkeze
te (Struktúra krysztalu, a m ag y ar mo
z ikban  Közjátékként fu to tt) cím ű film . 
Tém ája örök: ké t volt egyetem ista  cso- 
p o rttá rs - jó b a rá t ta lá lk o zásáró l szól. 
Az egyik fa lun  lak ik  feleségével, a m á
sik  a nagyv ilágo t já r ja , és „befu to tt” 
tud ó sn ak  m inősül, m ost pedig m eglá
togatja  rég i h averjá t, a k it  hosszú évek 
óta nem lá to tt. A köz tük  k ialaku ló , fi
z ikával és filozófiával m egszórt be
szélgetések a lk o tják  a film  ta r ta lm i 
gerincét és d rám a i k o n flik tu sá t is. A 
k a rr ie r is ta  M arek  m egpróbálja ráven
ni J a n t,  hogy az té rjen  v issza a v á ro s
ba, az akadém ia i körforgásba, utóbbi 
v iszont tú lság o san  m egszere tte  a konf
lik tu sk erü lő , nyug is, falusi bölcselő
életm ódot, így a z tá n  b a rá ti  tépelődése- 
iknek  nem  lesz sok gyüm ölcse. A m ikor 
a T IFF-en  rég i film eket ve títenek , á l
ta lá b a n  nem  véletlen  -  a  film  író -ren 
dezője, K rzyszto f Z anussi az idei fesz
tivá l é le tm űd íjasa  volt, és valóban 
olyan, m in t eme filmje: csendes, tépe- 
lődő tudós (m ellesleg fiz ikus is a film - 
rendezés m ellett), ak i nem  szere t v il
logni, v iszont szere ti m agát körü lvenn i 
olyan f ia ta lo k k a l, a k ik n ek  seg íth e t p á 
lyáján, vagy a k ik  éppenséggel in sp irá l
já k  őt. M indez az á lta la  ta r to tt ,  a T IFF  
zá ró n ap já ra  eső m este rku rzuson  de
rü lt  ki, ahol k o n k ré t tanácsok  helyett 
inkább  an ek d o ták a t és érdekessége
ke t m esélt film készítésrő l, fesztiválok

ról és egyebekről. K iderü lt végre az is, 
hogy igen, köze van  a hű tőszekrénye
ke t és m ás h á z ta r tá s i  gépeket g y á r
tó  céghez: u g y a n a n n ak  a nagy iparos 
olasz csa lád n ak  a távoli leszá rm azo tt
ja . S az sem  elhanyagolandó, hogy tu d 
ta , hogy pontosan  hol van: je len  sorok 
szerzője a fesztivál zárógálá ján  sodró
do tt véletlenül melléje, s a len g y e l-m a
gyar b a rá tság ró l szóló rövid eszm ecse
re  közben d e rü lt ki, hogy Z anussi ú r 
tökéle tesen  k i tu d ja  e jten i m ag y aru l a 
Kolozsvár szót.

H a a TIFF-nyitófilm  a fiú h iányá
n a k  jegyében fogant, s a n n a k  felnövé
se je len te tte  a film  legnagyobb ellipszi
sét, akkor a tém ára  tökéletesen rím elt 
a zárófilm , a Boyhood, azaz a Sráckor. 
A film  arró l szól, am i a címe: egy fiú fel
növéséről. É rdekessége pedig az, hogy 
nem  kevesebb, m in t 12 éven keresztü l 
fo rga tták  ugyanazokkal a szereplők
kel, így a z tán  szó szerin t lá tju k  felnő
ni a k is texasi M asont, a k it a kam era  
elsős korától egyetem i évkezdéséig k í
sér el, évente egy kicsit. M ár a projekt 
jellege és epikus m ivolta is dicséretes, 
de L in k la te r film je a kuriózum on k í
vül is decens alkotás: játék film es szü- 
zséjén tú l nagyszerűen  dokum entál
ja  12 év A m erikáját, a szeptem ber 11-i 
tám adásoktó l kezdve egészen a tav a 
lyig, így jócskán  tú lm u ta t sa já t k e re te 
in. A T IFF  „forgatókönyvét” ráad ásu l 
szin te  a filmével egyidőben kezdték í r 
ni, m ondhatn i a film béli sráccal együ tt 
nő tt fel. Utóbbival ellen tétben  viszont 
a fesztivál sztorija  tovább forog: rem él
jük , hogy m egérjük felnőtt-, közép- és 
öregkorát is, legalább ilyen színvona
lon.

JAKAB-BENKE NÁNDOR
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TIFF 2014: Szemet szemért

Szim pátia B osszú  urasággal
Egy olyan volumenű filmfesztivál ese

tében, mint a TIFF, amely tizenhárom éve 
meghatározó eleme Kolozsvár kulturális 
arculatának — só't, ha úgy tetszik, a kin
cses város legjelentősebb szellemi-kulturá
lis „exportcikke” is —, felmerülhet a kérdés: 
miből meríti éltető energiáit, miért nem fá
rad ki? És ami még fontosabb: hogyan ké
pes ugyanazt a színvonalat produkálni év
ről évre? A TIFF-nek alighanem az a titka
— a felkészült szervezőcsapat munkájának, 
a módszeres és sikeres brandépítésnek a 
következtében —, hogy képes a folyamatos 
megújulásra, a nem pusztán arculati/for- 
mai, hanem tartalmi innovációra is.

A fesztivál bejáratott, hagyományos
nak számító vetítési kategóriái — a ver
senyszekció, a nemzetközi fesztiválsikere
ket felvonultató Szupernóva, a rémfilmes 
Árnyak, a magyar és román filmnapok, a 
tabusértő filmeknek helyet adó Határok 
nélkül, az oktatói célzatú EducaTIFF 
vagy a különböző nemzeti filmgyártások
— mellett minden évben megörvendezteti 
(vagy épp elborzasztja, ízlés kérdése) né
zőit néhány új témakörrel. Idén ilyen volt 
a Közönséges bűnözők kategória, amely a 
kolozsvári fesztiválon korábban verseny
ző rendezők filmjeit tömörítette, illetve 
a vállaltan „szemét”, B-kategóriás filme
ket felvonultató Midnight Delirium -  de a 
legnagyobb visszhangot mégis az a szek
ció váltotta ki, amely a Szemet szemért 
nevet viselte, egyrészt témája, másrészt 
felhozatalának összetettsége okán. A bib
liai áthallás természetesen nem véletlen: 
ebbe a szekcióba sorolódtak mindazon fil
mek, amelyeknek a központi motívuma a 
bosszú, a maga sokrétű, sokarcú valósá
gában.

A bosszú önmagában is erős hívószó, 
hiszen természetes módon kapcsoló
dik össze a legerősebb emberi tapaszta
latokkal és érzelmekkel, a szerelemmel, 
elárultatással, félelemmel, az ösztönös 
igazságérzettel. Hogyan képes viszonyul
ni a modernitás domesztikált embere az 
ószövetségi imperatívuszhoz, és miként 
közvetítheti ezt a filmművészet? Miért 
áll bosszút napjaink túlcivilizált indivi
duuma? Változott-e valami Mózes óta?

A válasz: a lényeget illetően semmi. A 
bosszútémához való művészi hozzáállás 
tekintetében -  talán -  igen.

Ennek a témakezelésnek a különböző 
változatait villantja fel a Szemet szemért 
szekció három reprezentatív filmje.

Csúnya, gonosz bácsik
Ami végképp nem változott: a családi 

kötelékek erejét -  minden ellenkező jel 
dacára -  nem kezdte ki az idő; a bosszú 
egyik legfontosabb forrása a család tag
jain esett sérelem, annak megtorlása. 
A Csúnya, gonosz bácsik (a magyar cím
adások rejtelmein már nem is csodálko
zunk — az eredeti cím: Big Bad. Wolves) 
az a film, ami valószínűleg úgy marad 
meg a köztudatban, mint az az alkotás, 
amit Tarantino az év filmjének nevezett. 
Az amerikai mester vonzalmán nem cso
dálkozhatunk: az izraeli filmben min
den benne van, ami szimpatikussá teheti 
számára: morbiditás, fekete humor, némi 
vérengzés (még az elviselhetőség hatá
rán innen), a műfaji hagyományokra va
ló óvatos rájátszás — és mindezen minősé
gek patikamérlegen kimért egyensúlya.

De vissza a bosszú forrásához. Az alap
kérdés, nagyon lecsupaszítva, a követke
zőképpen hangzik: mit tennél a kislányod 
gyilkosával, ha a kezeid közé kerülne? A 
kérdésfelvetés roppant kényelmetlen, mert 
nincs rá elfogadható, racionalizálható vá
lasz -  nincs jó választás. A filmbeli édesapa
-  kiegészülve egy kissé megszállott rendőr- 
nyomozóval — azt teszi, amit zsigerből min
denki tenne. Szemet szemért, fogat fogért, 
kínzást kínzásért, mészárlást mészárlá
sért. Ez így rettenetesen hangzik, a film 
készítői azonban a legsötétebb mozzanato
kat is képesek némi komikummal oldani: 
az erőszakos detektív, a félőrült apa, a gyil
kos pedofil folyton kizökken a szerepéből 
egy-egy külső impulzus hatására. Az eltérő 
esztétikai minőségek közti remek egyensú- 
lyozási képesség menti meg a filmet a téma
— gyerekgyilkosság, gyermekek elleni erő
szak — elbagatellizálásának amúgy jogos 
vádjától. A Csúnya, gonosz bácsik késélen 
táncol, de nem zuhan a szakadékba.

Az eltűnés sorrendjében
A téma is hasonló, meg az attitűd is, 

Az eltűnés sorrendjében (Kraftidioten) cí
mű norvég film mégis egész más értelme
zési keretet kínál, mint izraeli műfajtársa. 
A morbid humor itt is jelen van, méghoz

zá tömény mennyiségben, de ezúttal tár
sadalmi szatírává oldódik. Az apának, aki 
egyetlen fia erőszakos halálának megbosz- 
szulására esküszik fel, nem egy magányos, 
sérült pszichopatával kell farkasszemet 
néznie, hanem egy egész bűnszövetke
zettel. A piramis csúcsán ott áll a szinte 
sztereotipikusan skandináv maffiafőnök, 
aki vegetáriánus, gyümölcslevet vedel 
whisky helyett, egészséges életmódot foly
tat, a nemi emancipáció fellegvárában nem 
képes szabadulni házsártos exfeleségétől, 
keveri a rivális balkáni bűnbanda tagja
inak származását (albán és szerb egyre 
megy), de persze hidegvérrel főbelő bárkit, 
aki az útjában áll. A helyenként fergeteges 
humor itt a norvég jóléti társadalom belső 
ellentmondásaiból, a különböző kulturális 
minták politikailag meglehetősen inkor
rekt hangvételű ütköztetéséből fakad.

A háttérben pedig ott a hallgatag, ren
díthetetlen apa, aki már életmódjával és hi
vatásával — egy hókotró autóval tisztítja a 
zord Észak úttalan útjait valahol a behava
zott norvég vidéken -  szemben áll a jóléti ci
vilizáció elidegenedett személytelenségével 
(ez utóbbit tükrözik a humor forrásaiként 
funkcionáló, a haláleseteket jelző képközi 
feliratok is). Nem tér le az útról, nem adja 
fel, nem kegyelmez — hamisítatlan drámai 
karakter ebben a fanyar tragikomédiában.

Kálvária
A magányos norvég hős azonban pa

pírmasé figurának tűnik a Kálvária 
(Calvary) ír katolikus papja mellett. John 
Michael McDonagh filmje a TIFF egyik 
legerősebb alkotása volt, amely egy léte
ző társadalmi jelenség kritikájától jut el 
a személyes erkölcsi drámáig. A kiinduló
pont már-már elcsépelt, a katolikus klé
rus média által megszellőztetett pedofil- 
botrányaiból akár didaktikus fércművet is 
lehet alkotni. James Lavelle atyának gyó
nás közben egy férfi elmondja, hogy gye
rekkorában megerőszakolta egy pap, ezért 
bosszúból meg fogja ölni őt -  nem azért, 
mert vétkes valamiben, hanem azért, 
mert bűntelen, mert túlságosan jó, a bosz- 
szúnak pedig így nagyobb súlya van.

Mit tehet a gyilkos által mintegy türelmi 
időként hagyott egy hét alatt az atya, aki
nek úgy van bűne, hogy nincsen? Azt teszi, 
amit addig: jó pásztorként vigyáz a nyájra, 
és szembesülnie kell azzal, hogy a nyájnak 
már nem kell a pásztor, hogy a moralitás 
biztos pontjai megrendültek; a környezeté
ben mindenki rabja valamilyen hívságnak, 
az atya pedig úgy képez valamiféle erkölcsi 
szigetet a gyarlóság tengerében, hogy kide
rül: ő sem volt mindig szent, van egy lánya, 
akit elhanyagolt, a papság pedig az alko
holizmus alternatívája volt az életében fe
lesége halála után. Lavelle atyának kálvá
riája során a moralitás alapkérdéseire, bűn 
és jóság viszonyára, az áldozathozatal ér
telmére kell válaszokat találnia — megrá
zó, profán krisztusi szenvedéstörténet ez, 
melynek végkövetkeztetése mégiscsak ab
ban foglalható össze, amit az atya mond a 
lányának: „a megbocsátás manapság meg
lehetősen alulértékelt erény”.

Ezért hát a bosszú nem maradhat el, 
most és mindörökké, ámen.

PAPP ATTILA ZSOLTJohn M ichael McDonagh: K álvária (Calvary, 2014)
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Énkeresés, üvegkalitkában

Sorin M ilitaru  nem először rendez 
a Tomcsa Sándor Színháznál és nem 
először görög klasszikust. 2007-ben 
Euripidész Elektraját lá th a tta  az ő rende
zésében az udvarhelyi (és nem csak) kö
zönség. (Korábban még, 2003-ban Csehov 
Sirályát is rendezte az udvarhelyi szín
házban.) A két tá rsu la t és a rendező' értik  
egymás nyelvét. Igen, nem elírás a két 
tá rsu la t, m ert akárcsak  az Elektra, az 
Oidipusz is a  Tomcsa Sándor Színház és 
az Udvarhely Táncműhely közös produk
ciójaként jö tt létre. Aki ism eri M ilitaru 
rendezéseit, tudja: merészen, b á tran  nyúl 
a szövegekhez, közel tudja hozni és ál
talánossá tenni az egyéni történeteket, 
úgy, hogy közben némi hangsúlyeltolás
sal új jelentéseket v illan t föl. „M ilitarus” 
lesz az eló'adás. B á tran  m egm utatja a 
nyers agressziót, vagy éppen a gyilkossá
got is a színpadon, egy-egy komikus figu
ra  a legnagyobb feszültség közepén tű n ik  
fel. Dióhéjban és csak kiragadva egy- 
egy jellegzetességet, am i a m unkáit ille
ti. E zért nem nevezhető sem meglepőnek, 
sem rendhagyónak, ahogy Szophoklész 
Oidipuszához hozzányúlt.

Az alkotók a legújabb Oidipusz- 
fordítást használták  (dram aturg: 
Dem eter Kata). A Térey János -  K arsai 
György á lta l fordított szöveg -  amelyet 
Babits óta nem fordítottak m agyarra  -  
annyiban aktualizál, hogy mondhatóbb, 
érthetőbb a m ai színész, néző szám ára.

Inkább modern, összességében még
is időtlen időket jelez a jelmez, dísz
let (M árton Rita m.v., Bianca-Imelda 
Jerem ias m.v.). Ó riási üvegdoboz jelzi a 
palotát, a k in ti és benti terek, ügyek á t
láthatóságát, de nem az átjárhatóságát. 
Látszólag nincs titok, a nép — a K ar — a 
királyi pár legintimebb p illanata inak  is 
szemtanúja. Kicsit m in tha egy valóság- 
show-t idézne mindez.

Dögvész pusztít odakint, a K ar tag 
ja i fertőző anyagok elleni védőruháza
to t viselnek. A K ar jelenléte folyamatos 
az előadás a la tt. Nem kis feladat h á ru lt  
ezáltal a koreográfusra (Bezsán Noémi 
m.v.), a K ar testbeszéddel jelzi viszonyu
lásá t a tö rtén tekhez. Jelenléte erős, de a 
gardon, kontak ttánc-, néptánc-elem ek
kel fűszerezett koreográfia m ár sok. Ha 
elm aradna, sem lenne h iányérzetünk. 
Nincsenek nők és nincsenek férfiak, 
csak nem telen néptömeg. Velük szem
ben még hangsúlyosabb Iokaszté (Mezei 
Gabriella) nőiessége, szexuális tú lfű tö tt
sége. Még egyetlen nő jelenik  meg nő
ként a halandók között, ő a K arvezető 
(László Kata). Aki közvetítő, nem csak 
a nép és a k irá ly i p á r között, hanem  a 
hübrisz bűnébe esett Oidipusz (B arabás 
Árpád) és az igazi énje között. Ó érez 
együ tt O idipusszal, nem a k irá llyal, h a 
nem az em berrel.

Az üvegkalitka látszólag az egyetlen 
steril hely még a városban -  Iokaszté 
igyekszik is gyorsan becsukni az ajtót 
m inden alkalom m al, és fertőtleníteni 
Oidipusz kezét, am int az belépett -  hogy 
(mint tudjuk) a végére kiderüljön: a vész 
okozója odabent van.

M űbőrkanapé és egy zuhanykabin lá t
ható odabent, ez utóbbi a rra  enged kö
vetkeztetni, hogy azt használn i is fogják. 
De míg első alkalom m al a k in ti szeny- 
nyet mossa le magáról, m ásodjára a lel
ki fertőtől szabadulna Oidipusz. És ebbe 
a lemeztelenedés is belefér. A palota fa
lá ra  kerü l fel a GYILKOS megbélyegzés, 
az apa szót pedig majd m aga Oidipusz ír 
ja  fölé.

Teiresziasz (P. Fincziski A ndrea) 
szintén nem telen figu ra  az udvarhelyi 
előadásban, ő az em berek és az istenek  
között közvetít. Pontosabban Oidipusz 
és az istenek  között. M egjelenésében

‘TtfEÁ'THiWM
nem evilági, és akárcsak  a többiek, ő is 
próbálja m egakadályozni a k irá ly  nyo
m ozását.

A palota tetején időnként fel-feltű- 
n ik  a szárnyas Szfinx (Jakab Orsolya) is, 
ak it bár legyőzött Oidipusz, figyelmeztet 
a végzetre. Éneke, m int egy orákulum  -  
melyből néha kivehető az a válasz, amely- 
lyel Odipusz m egfejtette a ta lány t an 
nak  idején -  a K arvezető intelm eit vetíti 
elő: „Függesszük tek in te tünket halálunk  
napjára, és / Boldognak senkit ne hívjunk 
itt  a Földön, mind am íg / Át nem lépte 
életének mezsgyéjét, panasztalan .”

M egjelenik ugyanakkor Laiosz (szel
leme) is (Antal József) a színen, és élve
zettel nézi végig Iokaszté, majd Oidipusz 
vergődését.

Az előadás kezdetén egy tornaszeren 
„gyúró” erős férfit látunk, ak i tú lzo tt m a
gabiztossággal próbálja megoldani a vá
ros problémáját, és bárkit, aki ellent
mond neki, ellenségének tekinti. Nem 
érti meg, mivel kell szembenéznie, és ro
h an  az elkerülhetetlen felé. A felisme
rés u tán  Iokaszté felvágja ereit, Oidipusz 
m egvakítja önmagát.

És akkor megszólal az ember. Oidipusz 
monológja m egtanít elfogadni önm agun
kat.

A székelyudvarhelyi színház előadá
sában ettő l a monológtól lesz hátborzon
gató a tö rténet, ekkor kerül igazán közel 
az előadás, itt tö rténhet meg az azonosu
lás. E laddig csak a kevély halandót lá t
tuk , akivel, bár saját tudatlansága  m i
a tt, avagy saját hibáján kívül kerü lt 
ilyen helyzetbe, még rokonszenvet sem 
érzünk, fájdalm a, keresgélése, kétségbe
esett nyomozása nem indíto tt meg. Ám 
itt tö rtén ik  meg bennünk is a felismerés, 
az azonosulás. Oidipusznál bekövetke
zett a felismerés, m agára ta lá lt, szeren
csétlenségében boldognak is mondható. 
Ezt a p illanatot keressük m indannyian. 
Vagy nem?

PÉTER BEÁTA

S z é k e ly u d v a rh e ly i T om csa  S á n d o r  
S z ín h á z , U d v a rh e ly  T áncm űhely .
Szophoklész: Oidipusz. Fordította: K arsai 
György és Térey János. S zerep lők : 
B arabás Árpád, Mezei Gabriella, Nagy 
Csongor Zsolt, P. Fincziski Andrea, 
D unkler Róbert, Tóth Árpád, Jakab  
Orsolya, László Kata, A ntal József, 
Kacsó Balázs m.v.; k a r:  A ntal Csaba, 
A ntal K atalin, Dénes Gergely, Faluvégi 
Erzsébet, Hajdó Lóránt, Joó Renáta, 
Kányádi György, Kiss-Ferenczi Sára, 
Osváth Ildikó, Pap Ildikó, Sipos Réka, 
Varga M árta, Varga László; fények: 
Toásó István, h a n g : Lőrincz József, 
ügyelő: Ozsváth-Tamás Jenő; d ísz le t 
és je lm ez: Bianca-Imelda Jerem ias m.v., 
M árton Rita m.v.; zene: Ovidiu Hoc m.v.; 
k o re o g rá f ia : Bezsán Noémi m.v.; r e n 
dező: Sorin M ilitaru.
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KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Komponált képzavarok
A képzavar mindig valamiféle impo

tenciára utal, mondjuk amikor a rímfa
ragónak nem elég éles a vésője, mert a 
metaforikus vagy szó szerinti jelentések 
fazettáinak konfliktusa megbotlasztja az 
olvasót töredelmes munkájában, és a je- 
löló'k valóságdarabokra történő vonat
koztatását nehezíti. De mi történik ak
kor, ha nem a fogalmi pontatlanság adott 
(véletlen vagy szándékolt, mint az előző 
mondat esetében), hanem egyszerűen az 
van, hogy nincsen megfelelő szó az ese
ményre, jelenségre, érzésre, tapasztalat
ra vagy helyre? Pontosítsunk: akad -  el
múlás, halál, kórság —, de egyikkel sem 
elégszünk meg?

Azt gondolom, Serestély Zalán elége
detlen. Elégedetlen a létezés -  vagy mi 
a szösz — sebezhetőségét magába sűrítő, 
egyértelműsítő és készen kapott fogalma
ival. Merthogy van a halál és a fájdalom 
meg a szenvedés mint az emberi tapaszta
lás megkerülhetetlen élményei, és ott van 
körülöttük a keresztény kultúrából örö
költ konszenzus, ami ezeket a kálváriá
kat magától értetődővé igyekszik tenni. 
A Feltételes átkelés versei egy olyan elem
zői pozícióból hangzanak el, amely ezen 
élmények eleve adottsága helyett mecha
nikájukat próbálja leírni vagy megragad
ni, nem pedig az élet-halál dichotomikus 
rendszerében gondolkodnak. A versek egy 
csoportja inkább a kötőjel a két állapot kö
zött, a küszöbön lét (levés?) paradox pilla
natai. Ez lenne az egyetemes része a dol
goknak. Ebbe épülnek bele a kis erdélyi 
létünket megnyitó referenciák („éjjel ami
kor beveszed az utolsó indometacint”: ro
mán gyógyszer magyar fájdalomra is), 
vagy a kagyló-toposz provincialitástól és 
patetizálástól mentes, átdolgozott válto
zatai. Aztán ott vannak a szerző szemé
lyes kapcsolatait feltáró és/vagy bonyolí
tó, a szerelmesnek, a húgnak, az apának 
és nagyapának címzett (?) versek. Közben 
megkerülhetetlenek a kötet egészébe bele
írt, a testi megtapasztalást közvetítő ér
zetek, amelyek által ismét az egyetemes
nél vagy univerzálisnál -  érdekesek ezek 
a szavak, mintha manapság cáfolni igye
keznénk őket, közben meg felütik magu
kat a partikulárisra koncentrálás közben 
— lyukadunk ki. A versekben megszólaló 
valaki nem az elmúlás adott helyzete vagy 
a fennálló viszonyok ellen lázad, hanem 
minden erejét a külső és belső, vagyis a 
környezeti és a testi jelenségek megfigye
lésére fordítja. Egyrészt azért lesz érdekes 
a testiség ezekben a versekben, mert nem 
testpoétika van, hanem a burjánzó tér és 
test kapcsolatai. A határok elmosódnak, 
nem tudni, hol kezdődik az egyik vagy hol 
folytatódik a másik: „mint hatalmas hörg
hurutot láttuk/ felszakadozni fenyveseiből 
az istent/ homályos volt és langyos és tej
fehér/ fújtatott flegmán mint állomási dö
gök/ nem volt hova bújniuk/ a hörgők vé
gül bensővé tették”.

Egy másik fajta elégedetlenség vagy 
bizalmatlanság is tetten érhető a kö

tet kapcsán: a nyelvvel szembeni szkep
szisé. A fenti értelmezési keret sem egy 
precíz elemzés eredményeként fogalma
zódott meg, hanem a kötet többszöri új- 
raolvasása után keletkezett benyomások 
lecsapódása, hiszen a versek referenciá- 
lis olvasata szinte sohasem adott. Vannak 
olyasfajta jelölők, amik kísértetiesen ha
sonlítanak a magyar nyelv szavaira, de 
hát mégsem azok. Vagyis azok, csak nem 
biztos, hogy ugyanazt jelentik, mint az ér
telmező szótárban, mert úgy vannak egy
más mellé téve vagy rímhelyzetbe állít
va, hogy kapcsolatuk megkérdőjelezhesse 
értelmüket. Könnyen rá lehetne fogni 
Serestély Zalán kötetére, hogy ez vala
mi avantgárd jegyeket mutató költészet, 
hogy ilyen meg olyan expresszionista és 
szürrealista megoldásokkal dolgozik, de 
ha ezt tennénk, a szavak, motívumok és 
képzavarok komponált viszonyhálózatá
ról mondanánk le. Például egy másik le
hetséges olvasatról, ami a rák kortörté
netét írja meg. A kötet címének szavai a 
borítón feketével és fehérrel, egymás alá 
vannak írva, a kiemelés szerint: Fel tételes 
átkelés — vagyis a felkelés és áttételes sza
vak lesznek olvashatók a grafikai megol
dás által. A történet stációkban — innen 
olvasva a kötetet: stádiumokban -  halad 
előre, de a végső állapot nem a halál előtti 
pillanat. A versek a part közelében íród
nak, a tó felszíne már a legelsőben látha
tó, az utolsókban „a test átbukik árnyé
kán/ még csak nem is gyöngyözik a víz”: 
Umbráriában vagyunk.

Elsőre az Umbrária mint megneve
zés kevéssé invenciózus névalkotásnak 
tűnhet. Az én értelmezésem felől azon
ban ez a képzés ismét a jelölőkkel szem
beni szkepszis eredménye, a név az 
elhelyezhetetlent, a halál utáni árnyék
világot territorizálja ironikus gesztus
sal. Már a legelső versben (mit kezdenék 
a haláloddal) megfigyelhetjük a beszéd
mód sajátosságait: elliptikus és ismétlé
ses verszerkezet, matematikai (később 
zenei) metaforák, motivikus ismétlődések 
(tó és pikkely, később: kígyó, kert, alma, 
rozsda, porcelán), a nyelvtani kapcsoló- 
elemek részleges hiánya. Tehát a halálról 
való gondolkodás ugyanolyan szabálysze
rűségeket mutat, mint a halál utáni léte
zésé, ha elfogadjuk, hogy a kötet utolsó 
három verse tényleg ezt írja meg. De ak
kor van-e átkelés egyáltalán, vagy a kez
dő vers is az átkelés után íródott, vagy 
paradoxális módon egyszerre érvényesül 
mindkét állapot?

A kompozíció olvasása közben a glo
bális értelmezésre tett kísérletek folya
matosan csődöt mondanak. A Feltételes 
átkelés nyelvi és motivikus labirintus, 
amiben a jelentés mindig eltolódik leg
alább eggyel: mindig közel van, de so
sem eléggé. Nem véletlen, hogy a kötet 
egy Borges-idézettel indít: „Én aki annyi 
ember voltam, sose lehettem Az,/ Akinek 
ölelésében elalélt Matilde Urbach.” Ez tu
lajdonképpen egy egész vers, de a mottó

ból hiányzik a francia cím, illetve a la
tin költőre tett utalás. Borges ebben a 
versben filológiai nyomozásba kényszerí
ti az olvasót: adott a spanyol nyelvű vers, 
a francia cím, a német név és a latin fel
jegyző, aki nem is antik, hanem a 16. szá
zadban alkotó művész stb. — a problémák 
továbbgyűrűznek.

Serestély Zalán verseit olvasva sem te
hetünk mást, mint hogy belemegyünk 
a nyomozásba és megpróbáljuk a kap
csolatrendszereket dekódolni. A recen
zens kedvenc példája a „kétely virágai”, a 
„metilinkék”. A metilinkék Umbráriában 
nyílnak, nem úgy, mint a kötet egy koráb
bi versében „a közösen ültetett margaré
ták”. Egyébként a metilin kék — vagyis a 
különírt forma, nem a költő által kihasz
nált nyelvi homonímia révén képzett vi
rágfajta -, az akváriumok, a víz tisztítá
sára használt vegyület, így kapcsolódik 
a tó asszociációs körébe, s ezáltal magá
hoz a helyhez is, ahol megtalálható virág. 
Továbbá a metilinkék mint szín a kötet 
borítóján dominál.

Talán innen is látszik, hogy a referen
cia és a jelentés milyen módon irányított. 
Lehet, hogy így kellenne elemeznünk a 
kötet összes szavát, hogy a hermetiku
san zárt versek kinyíljanak. De kulcsot — 
vagy mi a szöszt — nem ad senki az olvasó 
kezébe. Oda szeretnék, így a recenzió vé
gére kilyukadni, hogy ezeket a verseket 
nehéz olvasni. Ezt az elején nem mond
hattam, mert ezt mondani a legköny- 
nyebb. Serestély Zalán Feltételes átkelés 
című kötete akkor és olyan helyre érke
zett, amikor és ahol a második olvasásra 
magát ki nem adó költészetet elsüllyesz
tik. Azért várjuk ki a végét a történet
nek, mert ez az írói pálya ott vette kezde
tét, ahol általában a másoké véget ér.

Serestély Zalán: Feltételes á tke
lés. Erdélyi Híradó Kiadó-Előretolt 
Helyőrség Szépirodalm i Páholy- 
Fiatal írók  Szövetsége, K olozsvár- 
Budapest, 2014.
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Átjárások
Jász Attila: Belső árnyék. Kortárs Kiadó, Budapest, 2013.

Játék az üres szóval
Kolozsvári András: Szabad szavak. 
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013.

Kolozsvári András neve va
lószínűleg nem ismerős a kor
társ irodalmat követó' olva
sók számára, hiszen az utóbbi 
évek szépirodalmi lapanya
gát vagy megjelent antoló
giáit lapozva sehol sem ta 
lálkozhattak verseivel. Rövid 
világhálós keresgélés után 
azonban kiderül, hogy az új
ságíró, közíró és szociológus 
B. Kovács András adta ki 
ezen a néven régebbi és újabb 
költeményeit.

A Szabad szavak című kötet 
több év termésének válogatá
sa, talán ennek is köszönhető', 
hogy anyagát tematikai sokfé
leség, szinte kaleidoszkóp-sze
rű tarkaság jellemzi.

A kötet ciklusai közül köz
életi és aktuálpolitikai problé
mákat vet fel a Se nem ódák, se 
nem balladák, a Nem avul több 
verse: korrupt és hitszegő poli
tikusokat, brüsszeli bürokra
tákat, csalódott vendégmunká
sokat egyaránt felsorakoztat, 
ostorozza a kisembereken élős
ködő állami apparátust, hiá
nyolja a székelyföldi ipar fejlő
dését. A Komoly és komolytalan 
apróságok hasonló tárgyú ver
seit a mindennapok ihlette ese
mények (Világszépségverseny, 
Reggeli) leírása egészíti ki.

Ezután a család és a ma
gánélet felé terelődik a beszé
lő figyelme: szerelmi temati

fÜLSZÖ‘V‘Eq

kához nyúl a Zsé öltözik című 
ciklus, amelyben a kedvest 
hűséges házastársként és gon
dos családanyaként is megje
leníti a lírai én, az Anyám, a 
bezárult ajtó versei pedig az 
elhunyt édesanyának szeret
nének emléket állítani.

K O LO ZSytál flNORÜS

mm mm

A kötet utolsó két darabja 
(A vers, A szó szabad) ars poe
tica szerepét tölti be, valamint 
a beszélő saját alkotásmódjá
ra is reflektál: „mint mókus 
lyukas mogyoróval / eljátszot
tam az üres szóval”, „s egy öt
let ha felkéri táncra / terem
tő isten lesz a násza”. Ezek a 
sorok valóban találóak, jól jel
lemzik a mindenfélébe belecsi
pegető, de az általánosságo
kon túl lépni csak ritkán tudó 
kötet tartalmát.

Jász Attila

Belső árnyék

KORTÁRS

Képző- és filmművészeti al
kotások lírában való megszó
laltatására, továbbgondolásá
ra vállalkozik Jász Attila új 
kötete. A Belső' árnyék három 
művész — Csontváry Kosztka 
Tivadar, Andrej Tarkovszkij, 
Kaposi Tamás -  életművéből 
szemelget átfogóan, miközben 
a munkák alakulástörténetére, 
életrajzi kapcsolódásaira is utal.

A Nagytemplom villany
fényben ciklussal indít a kö
tet, amely a korának festészeti 
irányzatai közé besorolhatatlan 
Csontváry műveit az első mun
káktól (Süvöltőt leterító' ölyv. 
1893, Őz. 1893) egészen a festő 
utolsó éveinek vázlatokban ma
radt alkotásáig (A magyarok be
jövetele. 1914 és 1918 között) 
idézi meg. A versek a művész el
hivatottságába, tehetségébe ve
tett biztos hitét: „Képeimet meg 
fogják ismerni / felesleges len
ne szignóznom őket”, ugyanak
kor a technikai megvalósítással 
kapcsolatos dilemmáit: „hiá
ba elhibázott a kompozíció / a 
kontrasztot tartottam a legfon

tosabbnak” egyaránt megjelení
tik. Csontváry művészete asz- 
kétizmusa, „bolond prófétasága” 
felől is megvilágításra kerül.

A Behunyt szemmel ciklus a 
Tarkovszkivágások alcímet vi
seli, amely akár az ott szerep
lő versek műfajmegjelölése is 
lehetne: a rendező Andrej Tar
kovszkij legnagyobb filmjeinek 
egy-egy filmkockáját, jelenetét 
merevíti ki úgy, hogy közben a 
mű egészét is szem előtt tartja.

A Szent nyírfakéreg ketchup- 
pal. Kaposi Tamás-apokalip- 
tika a fiatalon elhunyt grafikus 
munkásságát a halál perspek
tívájából nézve közelíti meg, de 
művei játékos-ironikus beállí
tottságát, profán és szakrális 
között egyensúlyozó jellegét is 
kiemeli. Ez a ciklus építkezik 
a leginkább életrajzi dokumen
tumokból, míg az előzőekben 
áthallásokat fedezhettünk fel 
Csontváry Önéletrajzából, vagy 
egy rövid idézetet Tarkovszkij 
naplójából, addig az utolsó rész 
verseinek szinte mindegyikét 
interjúból, levélből, feljegyzés
ből, valamint tanulmányból 
származó hosszabb-rövidebb 
részletek egészítik ki.

Mi a közös a három megidé
zett életműben? A kötet hátol
dalán lévő rövid ismertetőben 
Jász Attila korábbi alteregója, 
Csendes Toll útba igazítja az 
olvasót: „Mi van a küzdelmen, 
a kudarcon, a szenvedésen túl? 
Van-e ennek értelme, értéke 
számunkra? (...) Képesek va
gyunk-e átlépni a küszöböt, ár
nyékunkat, saját magunkat?”

XANTUS BORÓKA

0(Ó'D‘E X -
[...] A főszereplők cselekedeteikben teljesen függetlenítik 

magukat vallási gyökereiktől (a családdal szembeni lázadásuk 
nem egyszer az egyház hivatalosságával való szembefordulást 
is mutatja, pl. A kiskirályok Tanussy Emmánueljének esetében), 
saját elveiket nem vallási keretekben gondolják el, az egyházi 
„ceremóniákat” pedig legtöbbször csak mint a hivatal packá- 
zásait veszik tudomásul (s nem csak oly frivol megfogalmazás
ban, mint ahogy Baradlay Richárd teszi: „Elhiszem, hogy a há
zasságot az Úr Isten szerzetté, hanem hogy a ceremóniákat az 
ördög csinálta hozzá, az bizonyos”... — A kőszívű ember fiai);s 
látványos egyértelműséggel hirdetik a vallással szembeni „kö
zömbösség” hitvallását, az egyéni emberi princípiumoknak er
kölcsi fölényét a dogmákkal szemben; amint a konvertita főhős 
ki is jelenti az Enyim, tiéd, övé lapjain: „Nincs nekem semmi ba
jom a dogmákkal — az embert saját tettei üdvözítik.”

Csak néhány további példa a vallás regényekbeni szerepének 
gyengeségéről és hatástalanságáról: a vegyes házasságok esetén 
jóformán soha nem merül fel, hogy esetleg a valláskülönbség aka
dályt, s nem csak hivatalos, hanem esetleg lelki akadályt is je
lenthet (pl. Baradlay Richárd és Edith, vagy Garanvölgyi Aladár 
és Ankerschmidt Eliz esetében — A kőszívű ember fiai, Az új föl
desúr); a házasságok esetében olyannyira nem számít a vallási 
előírás, hogy a szerelembe esett szerzetes Aldorfay Ince minden

lelki válság nélkül áttér protestánssá, hogy megházasodhassék, 
s mindez még volt rendje elöljárójának jóváhagyását is elnyeri, 
második házassága során egyszerűen elfelejti közölni a hölgy
gyei, hogy volt ő katolikus szerzetes is, s meglepődik azon, hogy 
a hölgy ezt vallási okokból rossz néven veszi (Enyim, tiéd, övé), s 
a szerelmes katolikus grófnő Zboróy Blanka is, választottja ér
dekében, kétkedés nélkül hagyja el vallását, s válik unitáriussá 
-  s minden benső vívódás vagy szocializálódási különbségekből 
adódó probléma nélkül belesimul egy tökételesen új környezet
be és lelkiségbe (Egy az Isten); a naiv török-görög Timea mindent 
megtesz, hogy környezete kedvéért megtanulja a katekizmust, 
s teljesen közömbös és érdektelen a számára, hogy a görögkeleti 
vagy a református vallásban keresztelkedjék meg (Az arany em
ber); s a szerelem és a hűség parancsa máshol is felülírja a vallá
si kötöttségeket (Páter Péter, A tengerszemű hölgy, A jövő század 
regényé), leglátványosabban talán A három márványfejben, ahol 
a hősnő az egyházi törvényszék előtt közli nyilvánosan, hogy a 
társadalmilag és egyházilag illegitim szerelem kedvéért lemond 
még az égi üdv ígéretéről is... [...]

MARGÓCSY ISTVÁN: Bálványosvár -  avagy Jókai és 
a vallás. TISZATÁJ, 68. évfolyam. 2014. 5. szám, május
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Egy híján húsz
A Temesvári Magyar Nőszövetség szervezésé

ben 19-ik alkalommal került sor a Bánsági Magyar 
Napokra, a műsorban már hagyományszerűen a 
Temesvárott éló' és alkotó magyar nemzetiségű kép
zó'- és iparművészek csoportos tárlatának meg
nyitása is szerepelt. A Romániai Képzőművészek 
Szövetsége temesvári szervezetének Helios Galériája 
nyújtott otthont két héten át a 26 festő, grafikus, 
szobrász, textilművész, fotográfus és tárgyalkotó 
munkáit egyesítő közös kiállításnak, amelynek fő 
témája, rendezőelve és összefoglaló címe a Tánc volt. 
Alapvetően a mozgás- és ábrázolóművészet szimbió
zisának, megtermékenyítő kölcsönhatásának sok év
százados tradícióját folytatták, gazdagították friss, 
eredeti értékekkel.

A tánc grafikai, festészeti és plasztikai leképe
zése, megjelenítése sok évszázados hagyományra 
építhet. A „közelmúltból” hivatkozhatunk az imp
resszionizmus klasszikusainak — Matisse, Degas, 
Toulouse-Lautrec és társaik -  érzékenységgel meg
festett balerina- és kabarétáncosnő-sorozataira. 
Említhetnénk, persze, akár a kortárs, a táncot és a 
képzőművészetet tökéletes összhangba hozó, szer
ves szimbiózisban megtestesítő és művelő amerikai 
táncművészt és festőt, Heather Hansent is, aki a vi
lág számos városában keltett feltűnést egyedülálló 
produkcióival, szuggesztív alkotásaival.

A kiállító művészek döntő hányada a mozgás, a 
ritmus darabokra, szegmentumokra tagolt folyama
taként értelmezte, tükrözte és jelenítette meg a ke
rettémát, a táncot. Tudatosan kerülte szinte mind
egyikük a néprajzi elemek, az etnikai kötődésre 
közvetlenül utaló motívumok beépítését, előtérbe ál
lítását. Átgondolt, igényesen megszerkesztett kom
pozícióikban, inkább a mozgássorokat- és irányokat, 
a forgások, a keringések, a test-, kar- és fejtartások 
dinamikáját, felfokozott lendületét és esztétikumát 
fogalmazták „látható, szemmel érzékelhető” műalko
tásokká. Lényegükre egyszerűsített, erősen stilizált 
vagy éppenséggel végletesen elvont motívumokból 
építkeztek a főként a neokonstruktivizmus elveihez 
és formarendjéhez igazodó temesvári képző- és ipar
művészek, akik közül többen is figyelmet keltő, gon
dolat-, arány-, forma- és színgazdag alkotásokkal je
lentkeztek, neveztek be a tárlatra. Nyomatékosan 
a megadott témára hangolt, bronzból, fából, vas
ból és égetett anyagból mívesen kivitelezett, kivé
teles arányérzékkel megformált műveket vonultat
tak fel a szobrászok: Szakáts Béla, Kelemen István, 
Varga Luigi István, Bogdan Nueleanu, Büte Arnold, 
Koncsag Ádám. Hatásos választékossággal színezett 
felületeikkel vonzották és kötötték le a figyelmet 
M-Kiss Hédy Tűztánc című empriméje, valamint 
Péter Eszter Agavé című batikja. Bőrből és fából ál
lította össze Pamfil Marietta dekoratív tértárgyait, 
Párosait. Fából meg papírból vitelezte ki Tasi József 
István Zenefüzet című grafikai domborművét, ame
lyet a kottasorokra írt különböző alakú hangjegyek 
látványa ihletett. Fotón örökítette meg szuggesztív 
eredetiséggel a táncot Varga Szilárd, míg Benedek 
Levente a 7/7 című táncszínházi előadás sikerült 
plakátját állította ki. A festmények és grafikák so
rából Jakabházi Sándor, Neagu Katalin, Torony Pál, 
Iusztin Stanga Patrícia, Bajkó Attila, Kasza Karola, 
Hahn-Parée Magdaléna, Szűcs Enikő, Torony Edith 
vásznai és kartonjai aknázták ki a legpregnánsab- 
ban, a legleleményesebben a két művészeti ág és ki
fejezési forma -  a képzőművészet és a tánc -  ihlető 
kapcsolatát, gyümölcsöző kölcsönhatását.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Bizánc
A legújabb magyar nagyope

ra világra jöttének hetei után 
állunk. Vajúdás volt, nem is le
hetett másképp, mint minden 
fontos születés. Hivatalos ősbe
mutatója — tudniillik a kolozs
vári — csak szeptemberre várha
tó. Hogy mégis elkészült már a 
színpadi adaptáció, az a Bartók 
Plusz Miskolci Nemzetközi 
Operafesztiválra való meghívás
nak köszönhető. Selmeczi György 
operáját Zakariás Zalán rende
zésében június 14-én Kesselyák 
Gergely, a fesztivál igazgatója ve
zényelte.

Az opera témája a középkorba 
vezet vissza: a Konstantinápoly 
falai alatt megállíthatatlanul 
hódítani kész török had végve
szélybe sodorja a császárváros 
maradék lakosságát. A kevéssé 
újszerű drámai alaphelyzet volt
képpen a hősies ellenállás vagy 
a történelmi realizmusból faka
dó behódolás eldöntendő kérdé
se. XI. Kónsztantinosz, az utolsó 
bizánci császár a nyugati hatal
makhoz fordul segítségért, de V. 
Miklós pápa nem hajlandó tá
mogatni a nézőpontjából szaka- 
dár, ortodox egyházzal összefo
nódott impériumot. (A császár, 
tudjuk, bármilyen eszközt meg
ragadna, hogy katonai segít
séget kapjon, ennek érdekében 
1452-ben még a katolikus és or
todox egyházak egyesülését is 
kimondja, ezzel persze maga el
len hangolva alattvalói többsé
gét.) Néhány genovai és velencei 
hajó mégis segítségül érkezik — 
a Selmeczi-opera interpretációja 
szerint nyers, célratörő, erkölcsi 
mérlegelésre nemigen hajló zsol
dosokkal.

Az ostrom megkezdése előtt 
II. Mehmed felajánlja Kónsztan- 
tinosznak, hogy zavartalanul 
uralkodhat Moreában, ha behó
dol, ő azonban az utolsó percig 
való ellenállást és ezzel az elke
rülhetetlen hősi halált választ
ja. (A történelemkönyvekből 
tudjuk, hogy a győztes törökök 
napokig lándzsahegyen muto
gatták Konstantin levágott fejét; 
később azonban méltó temetést 
kapott. Egyes ortodoxok szent
ként tisztelik, noha hivatalosan 
ezt soha nem mondták ki.)

Miről szól és mit üzen az ope
rai dráma? Milyen analógiasu
gallat áll mögötte? Vajon csupán 
a piedesztálra emelhető szikla
szilárdság — a Kónsztantinoszé 
-  szegül szembe a belenyug- 
vó elcsángósodással? A fontos 
és fondor udvari tisztségvise
lő k  a la k ja  — Szpiridon fő k a m a 
rás, Laszkarüsz tengernagy, 
Lüszander, Krátész, Zenóbia, 
illetve a kalmárcéh bírája,

Murszafosz -  viszonylag egy
szerűen megalkotott jellemek. 
Hozzájuk képest többsíkúnak 
tűnik a császárné erkölcsi pro
filja, hiszen Iréné egyfelől ön
ként ajánlaná fel magát a Város 
falai felé közeledő szultánnak, 
a „Tigrisnek”, hogy ennek árán 
egy legyen a hárem asszonyai kö
zött, de uralkodói jóléte biztosít
va maradjon, másfelől viszont a 
végzetes pillanat előtt nem enge
di, hogy Kónsztantinosz megigya 
a mérgezett hűsítő italt, amely
nek preparálásában Iréné maga 
is cinkos volt. Selmeczi György 
zenedrámájában visszafogottan 
— csupán vegytiszta hatalom
vágyáról monomániásan tanús
kodó mondataival -  van meg
alkotva az ütődött Démétriosz 
nagyherceg alakja. (Ehhez ké
pest a Zakariás-féle rendezés 
kínosan erőltetett és szájbará
gós színpadi jelzése a velejéig 
megalkuvó pátriárka láncpórá
za, amellyel az idiótát magához 
köti, illetve függőségig manipu
lálja.) A dráma csúcspontja, úgy 
vélhetjük, nem a tragédiái csá
szárhalál, hanem az a pillanat, 
amelyben a Kónsztantinoszhoz 
egykor akár meggyőződésből, 
akár talpnyalásból közel ál
lók egymás után elszivárognak, 
hogy a maguk elképzelése sze
rint éljék túl erkölcsi halálukat. 
Az apród — akiről persze kiderül, 
hogy Kónsztantinoszt rajongva 
szerető, őt hűséggel beborító nő: 
Herma -  törékeny, esetlegesnek 
tetsző támasz csupán ebben a 
vér zivatarban.

A Bizánc zenei rétegeinek ki
munkáltsága — s ezen senki sem 
lepődhet meg igazán — kivált a 
bartóki zeneeszményig vezethe
tő vissza, de épp úgy megkerül
hetetlen komponistái előképnek 
tűnik Orbán György is, anélkül 
persze, hogy Selmeczire az epi- 
gonság gyanúárnya vetülne. Az 
opera kétségkívül nagyívű ze
ne, kevéssé tagolt, az egyes szí
nek és jelenetek közötti kohézió 
nem engedi, hogy mű és hallgató 
interakciója kihűljön. Különösen 
gondos, több helyen egészen mes
teri módon vannak megformálva 
a kórusok (himnikus kórus, kal
márok kara, bizánciak kara, ge
novai zsoldosok, palotahölgyek).

Mindent egybevetve igaznak 
érezhetjük, amit Szép Gyula, a 
kolozsvári Magyar Opera igaz
gatója a nyilvános főpróba be
vezető szavaiként mondott: a 
kortárs magyar zeneirodalom 
jelentéseiben igen mély, monu
mentális műve készült el, amely
hez -  tehetjük hozzá a magunk 
részéről -  már csak értő közön
ség és felszabadult fantáziájú, 
tágkeblű hírverés kell.

JAKABFFY TAMÁS
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Júliusi évfordulók
1 -  120 éve született Iszaak Emmanuilovics Babel orosz író

400 éve halt meg Isaac Casaubonus francia humanista
2 -  290 éve született Friedrich Gottlieb Klopstock német költő

145 éve született Szomory Dezső
3 — 80 éve halt meg Szombati-Szabó István
4 -  50 éve halt meg Szamuil Jakovlevics Marsak orosz költő
5 -  220 éve született Mauritz Christopher Hansen norvég író

210 éve született George Sand francia írónő
6 -  100 éve született Jósé García Nieto spanyol költő
7 -  110 éve született Berczeli A. Károly költő

130 éve született Lion Feuchtwanger német író 
195 éve született Kőváry László történész 
120 éve született Rajka László irodalomtörténész

8 -  70 éve halt meg Mohácsi Jenő műfordító
9 -  270 éve halt meg Kasper Niesiecki lengyel író 

100 éve halt meg Pósa Lajos költő 
250 éve született Anne Radcliffe angol írónő 

10 -  180 éve született Jan Neruda cseh író 
11—40 éve halt meg Pár Lagerquist svéd író 

195 éve született Reguly Antal nyelvész
12 — 100 éve született Jonasz Dovydaitis litván író

110 éve született Pablo Neruda chilei költő
13 -  240 éve született Diodata Saluzzo-Roero olasz költő

130 éve született Francis Brett Young angol író
14 — 510 éve halt meg Pandolfo Collenuccio olasz író

560 éve született Angelo Poliziano olasz humanista 
110 éve született Isaac Bashevis Singer amerikai író

15 — 110 éve halt meg Anton Pavlovics Csehov orosz író

130 éve született Markovits Rodion író 
95 éve született Iris Murdoch ír írónő

16 -  95 éve halt meg Bérezik Árpád magyar író
350 éve halt meg Andreas Gryphius német költő 
95 éve született Alexander Saxton amerikai író

17 -  120 éve halt meg Leconte de Lisle francia költő
150 éve halt meg Szalay László történész

18 -  150 éve született Ricarda Huch német írónő
19 -  195 éve született Gottfried Keller svájci író
20 -  150 éve született Erik Axel Karlfeldt svéd költő

710 éve született Francesco Petrarca olasz költő
21 -  110 éve született Ion Biberi román kritikus

350 éve született Matthew Prior angol költő
22 — 70 éve halt meg Olekszandr Olesz ukrán költő
23 — 60 éve halt meg Daday Lóránt romániai magyar író
24 -  310 éve halt meg Gyöngyösi István magyar költő

150 éve született Frank Wedekind német drámaíró
25 -  220 éve halt meg André Chénier francia költő

180 éve halt meg Samuel Taylor Coleridge angol költő
26 — 150 éve halt meg Fáy András

120 éve született Aldous Huxley angol író 
160 éve született Jakab Ödön költő

27 — 130 éve született Ernst Bertram német író
100 éve született August Sang észt író

28 — 190 éve született Aléxandre Dumas fils francia író
210 éve született Ludwig Feuerbach német filozófus

29 — 40 éve halt meg Erich Kästner német író
30 — 730 éve halt meg Sturla Thórdarson izlandi költő
31 — 230 éve halt meg Denis Diderot francia író

70 éve halt meg Antoine de Saint-Exupéry francia író

Kínai mondás
VÍZSZINTES
1. Kínai mondás első része. 13. 

Rangjelző előtag. 14. Eredeti gól!
15. Néha könyv élén álló rövid írás.
16. Lóbetegség. 18. Nem marad te- 
leíratlan lap a noteszben. 20. Ady 
egyik álneve. 21. Antik római apró
pénz. 23. Fosztóképző. 24. ... Kok; 
olimpiai bajnok holland úszónő. 25. 
Északi madárfajta. 27. Nettó regisz
tertonna, röviden. 28. Román terep
járó. 29. Középkori büntetőeszköz. 
31. Légióegység. 33. Körmöl. 34. in
gatlantulajdont iktat. 37. Képes, tud. 
39. Idegen előtag: új-. 41. A dohány 
hatóanyaga. 43. Sörényes állat. 44. 
Oroszlánnév. 46. Hallócső. 48. Kocsi, 
angolul. 49. Jerry ellenlábasa a rajz
filmben. 51. Dugi ...; horvát sziget. 
52. Fehér ital. 53. Arat. 55- Csak fé
lig! 57. Hátulsó rész! 58. Földre helye
zés. 60. Női énekhang. 62. Elnöktől 
megbízatást visszavon. 64. Téves 
irány. 66. És, latinul. 67. Kínai mon
dás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Nyelvbotlás. 2. Sziget, franciá

ul. 3. Az ezüst vegyjele. 4. Gyulladás, 
régies szóval. 5. Aletta van der...; 
Apáczainé. 6. Norvégiái település. 7. 
Régész öröme. 8. Román férfinév. 9. 
... Lapja; hetilap. 10. Kétes sor! 11. 
Sokáig vízben álló. 12. Vízimadár. 17. 
Hangot érzékel. 19. Helyrepakoló. 22. 
Dudás nép. 24. Kairói. 25. Svájci fo
lyó. 26. Mirigyre utaló idegen elő
tag. 28. Az alumínium vegyjele. 29. 
Ázsiai ország. 30. Becézett Aladár. 
31. Vélő, gondoló (népies). 32. Ceruza, 
régiesen. 35. Ilyen méretű. 36. Győri 
sportklub. 38. Mihók mesebeli párja. 
40. Folyékony fűtőanyag. 42. Népies 
műdal. 45. Áz erbium vegyjele. 47. 
Halevő vízi emlős. 48. Híresség, 
újabb keletű szóval. 49. Kézben fogó. 
50. Vicces, mulatságos. 52. Újezüst. 
53. Formásán húsos. 54. Dudorászás 
hangja. 56. ... Troli; Heine műve. 58. 
Hőemelkedés. 59. Halkan mond. 61. 
Román pénznem. 63. Küzd, tusázik. 
65. A tantál vegyjele.
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