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KARÁCSONYI ZSOLT

A kultúra bőre
A Kolozsvári Ünnepi Könyvhét után már né

hány hete véget ért a budapesti Ünnepi Könyvhét 
is. Mondhatjuk: sikeres lett mindkettő, de mennyire 
más volt a két hely színe, hangulata -  és itt a terekről 
lesz szó elsősorban.

A Vörösmarty tér zsúfolt kavalkádja a maga nyi
tottságával és a kolozsvári, a maga „zártságával” két 
külön világ — mert utóbbi esetében a fő helyszínhez, a 
Bánffy-palota árkádjai alá jutni csakis úgy volt lehet
séges, hogy beléptünk a kovácsoltvas kapun, és csak 
aztán tárulhatott elénk az, ami a kortárs irodalom, 
napjaink könyvkiadása ünnepi teréül szolgált. Előbbi 
egy nyílt tér, utóbbi egy zárt kert, amolyan hortus 
conclusus hatását keltette és mindkettőnek megvolt a 
maga varázsa.

Természetesen egészen más egy fővárosban könyv
hetet szervezni és egészen más a hangulata, ha azt 
az erdélyi magyar kultúra fővárosában, Kolozsváron 
hozzák tető, árkádok alá, egy olyan „vidéki” nagyvá
rosban, ahol évközben számos rangos esemény, szín
házi-, zenei- és filmfesztivál örvendezteti a kortársi 
kultúra iránt rajongókat.

A rajongások, tapsok, éljenzések, ünnepi hangula
tok közepette azonban kénytelenek vagyunk felfigyel
ni arra, hogy valami még mindig nem működik úgy, 
ahogy az méltó lenne egy eljövendő európai kulturá
lis fővároshoz. Lelkesedések és lendületek ide vagy 
oda — a kultúra kénytelen pattogzó vakolatok előteré
ben megmutatni: létezik, terjed, hullámzik, változik, 
a maga természetes útján, lakói vannak, csak az épü
let, a test felszínén akadnak gondok.

A helyszínválasztást a Bánffy Miklós-emlékév te t
te indokolttá, de talán az is, hogy a szervezők úgy 
gondolták: a régi falak között, egy belső udvaron be
rendezett tér felhívhatja a külvilág figyelmét arra 
-  bármennyire is pesszimisták sokan, a kultúra, az 
irodalom érverése igenis kitapintható, nem csupán a 
tartalomra, a külcsínre is adnak a kiadók, akik meg
érdemelnék, hogy legközelebb már ne szembesülje
nek az általuk megcélzott olvasók az eljövendő kul
turális főváros egyik kiemelt fontosságú épületének 
sanyarú állapotával.

Mert nem hiheti senki, hogy a test, a létfontossá
gú szervek tökéletesen működnek, ha a kultúra bőrén 
újra és újra repedések, foltok éktelenkednek, koránt
sem európai módon.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Beszélgetés Vincze Ferenc íróval, irodalomtörténésszel

„Nem tudok sem ide, sem oda tartozni”
-  A  Desertum című köteted 2014-ben 

az Orpheusz Kiadónál jelent meg ad 
nótám nagyapáim alcímmel. Az utóbbi 
évek apaközpontú magyar irodalmához 
képest a nagyapák generációjának elő- 
térbe helyezése, az ő  történeteik elbeszé
lése eleve váltást jelez. Ha ehhez hozzá
vesszük a kötet végén található szerzők 
felsorolását, akiknek a szövegeit megidé
zed, még zavarba ejtőbb lesz a kép. Itt 
ugyanis egymás mellé kerülnek a szö
vegirodalom nagy alakjai a történetme
sélés (jelen esetben elsősorban erdélyi) 
mestereivel. Hogyan viszonyul a szöve
ged ehhez a kettősséghez?

-  Érdemes talán a nagyapáktól el
indulni. Történeteik számomra a ha
gyomány egy mélyebb rétegét képvi
selik, és ezek -  még mindig hajlamos 
vagyok ezt gondolni -  sokkal észrevét
lenebben határozzák meg gondolkodá
sunkat, de akár szocializációnkat, mint 
azt egyébként képzelnénk. Életük, le
gendájuk szájról szájra hagyományo- 
zódik, elmosódnak a részletek, miköz
ben mégis erőteljesen meghatározzák 
egy család identitását, önmagáról alko
tott képét. Az apa figurája ebben sok
szor a közvetítő szerepet játssza, mely 
tovább bizonytalanítja a lehetséges ké
pet. És azt gondolom, a nagy történe
tek idejének lejártával mindezt csak a 
kelló' iróniával és távolságtartással le
het szemlélni, ahogyan elmesélni is. 
Különben magunk is nagy történetet 
kalapálnánk. Mindez szorosan ráolvas
ható, akár metaforaként is, a szövegiro
dalom és a történetmesélés viszonyára. 
Az előbbi többnyire apai szerepben te t
szeleg, „fenyegető” közelségét nem le
het kiiktatni, kezdeni kell vele valamit. 
Míg a másik, ezzel egyidejűleg, de ta 
lán ezt mégis megelőzve drága nagy
apánk, akinek hinnénk mi, hinnénk, 
de hát az apai közreműködésnek kö
szönhetően m ár nem erősen tudunk.

-  Ehhez a hithez vagy talán kétely
hez kötődik a családhoz képest nagyobb 
struktúra, a nemzet értékeinek játékba

hozása is? A kötetben egy soknemzeti
ségű kelet-közép-európai közeget látha
tunk, a magyar, román, szász, cigány, 
örmény történeteknek viszont a Nemzeti 
dal bői kölcsönzött mottók jelölik ki a po
zícióit. Nyilván nem véletlen ezeknek 
a soroknak a megidézése, hiszen ak
kor születtek, amikor egy pillanatig úgy 
tűnt, hogy azok a különböző, de egy te
rületen élő emberek hasonlót akarnak. 
De a 20. századra ezek a tervek szétfej
lődtek és a területhez való viszony hatá
rozta meg az emberközi kapcsolatokat. 
Nem veszélyes ez a terep, lehet erről hig
gadtan írni?

— Ez a terep kellőképpen veszélyes 
a rárakódott terhek miatt, azonban 
még veszélyesebb az, ha nem írunk ró
la, s úgy teszünk, m intha minden rend
ben lenne. Merthogy nincs minden 
rendben, és gyaníthatóan soha nem 
is volt. A mindenkori nemzetről -  le
gyen az bármelyik az általad említet
tek közül -  kialakult képek rögzültek, 
nagy és egyetlen igazságokká váltak, 
miközben ugyanolyan felfej thetetlen 
és kibogozhatatlan történetekből te 
vődnek össze, mint nagyapánk meséi. 
És ahogyan ez utóbbiak is hasonlíta
nak egymásra, akár zűrzavarosságuk
ban, akár némely apró részletben, úgy 
ez a nemzetek történeteire is igaz. így 
Petőfi Nemzeti daló.nak sorai érvénye
sek lehetnek egy soknemzetiségű té r
ben is, nemcsak a magyarság számára. 
Sőt, ez a rra  is figyelmeztethet bennün
ket, hogy egyrészt meglássuk a mel
lettünk lévő idegenben a hasonlóságot 
vagy azonosságot, másrészt felismerjük 
magunkban azt, hogy mennyire hason
lóan viselkedünk, mennyire ismerősek 
a történetek, mennyire ugyanazon hi
bákat követjük el: és tesszük ezt egyes 
emberként, családként vagy akár na
gyobb közösségként. Mindezekkel pe
dig legszemélyesebb történeteinkben is 
szembesülhetünk, ha vesszük a fárad
ságot és reflektálunk rájuk meg termé
szetesen saját helyzetünkre.

— Kicsit paradox, mert eddig a mesé- 
lésró'l kérdeztelek, de erre most mégis az 
ju t eszembe, hogy akkor miért hallgat
nak el gyakran a szereplőid? Miért nem 
segít például a román csobán az uno
kának a történetek megértésében? Ezt a 
könyvbeli részt tovább tágítva meddig 
tart a személyes történet és mikortól vá
lik egy nagy elbeszélés részévé?

-  A szereplők egyik része azért hall
gat el többnyire, mert nincs szüksége 
azon típusú kommunikációra, mely az 
elhallgatásokat működteti. És itt nem
csak a rra  gondolok, hogy hazugságok, 
féligazságok hangzanak el, hanem a r
ra, hogy hol akarva, hol akaratlanul 
nem kerülnek elmesélésre bizonyos dol
gok, történetek. És ezek az elhallgatá
sok legtöbbször éppen a személyes élet- 
utakat érintik, a különböző döntési 
helyzeteket, melyekből sokszor az uno
ka akár önmagát is könnyebben meg
érthetné. De nem, sem a csobán, sem 
Ludwig, a szász nagyapa, sem a többiek 
nem beszélnek erről. Néha el lehet lesni 
mindezt, vagy adott esetben rájövünk 
magunktól, ha kellő ideig figyeljük sa
já t viselkedésünk, de néha ez m ár késő. 
És voltaképpen a személyes történetek 
elhallgatása kapcsolja az egyéni múltat 
a kollektív múlthoz, mert nem egyénivé 
válik, hanem így illeszkedni fog ahhoz, 
melyet elvárnak, kialakítottak vagy ép
pen megírtak már. És ezt a működési 
elvet csakis iróniával tudom szemlélni.

V incze Ferenc
1979-ben született Marosvásárhelyen. 1989-ben szüleivel Magyarországra költö
zött. Budapesten él, a Szépirodalmi Figyelő és az Irodalomtörténet folyóiratok szer
kesztője, az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos 
munkatársa. Novellákat, kritikákat, tanulmányokat ír. Doktori disszertáció
ját Disda Jenő költészetéről írta, ami könyv formátumban Az átmen(t)et(t): Dsida. 
Szerzők, kiadások, értelmezések címmel 2011-ben a Kijárat kiadónál jelent meg. 
A macska szeme című (Budapest, FISZ-Napkút Kiadó, 2007) első elbeszélésköte
te megjárta az Európai Elsőkötetesek Fesztiválját, és a Junior Prima-díjat is el
nyerte. Az E-MIL, a FISZ, a Magyar írószövetség tagja. 2014-ben az Orpheusz 
Kiadónál Desertum -  ad nótám nagyapáim — címmel jelent meg prózakötete.

-  Az ironikus szemléletmódhoz van 
szükséged a kortárs magyar irodalom
ra?

-  A  kortárs magyar irodalom ott lesz 
érdekes számomra, amikor tematikája 
vagy éppen beszédmódja miatt megke- 
rülhetetlenné válik az elbeszélés szem
pontjából. Amikor bizonyos történetek 
m ár léteznek, amikor egyes helyzetek 
annyira bennünk élnek némely novella
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HELIKON
vagy éppen regény kapcsán, hogy nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül őket. Kicsit 
hasonlóképpen működnek ezek bennem, 
mint a nagyapák történetei. Ránk te
lepszenek, alakítják gondolkodásunkat, 
mindazt, ahogyan közelítünk a környe
zetünkhöz. A rájuk való utalás ugyan
annak az önreflexiónak a része, mely a 
nagyapák kapcsán az unokákban dol
gozik. Az unoka meghallgatja ezeket a 
történeteket, aztán kezd velük valamit. 
Szándékom szerint a saját szövegem is 
ezt teszi a már meglévőekkel.

-  Ennek a -  nevezzük most így -  iro
nikus távolságtartásnak a kialakítá
sában mennyire volt fontos tényező az 
egyéni életed? Gyermekként kerültél el 
Marosvásárhelyről, amikor még nem 
dönthettél arról, hol is szeretnél élni. 
Azóta többnyire Magyarországon élsz, 
szépprózai témáidban, kutatási terüle
ted körülhatárolásában mégis folyama
tosan visszatérsz ehhez a közeghez.

— Ez az irónia hosszú évek munká
ja. A sem itt, sem ott, közben meg itt is, 
meg ott is egy olyan állapotot eredmé
nyezett, melynek köszönhetően -  leg
alábbis én -  nem tudok sem ide, sem oda 
tartozni. Egy ideig görcsösen akartam , 
eleinte oda, később ide, de most m ár fel
adtam, többé-kevésbé jól érzem magam 
e kettő között. Sőt, most m ár tudatosan 
törekszem ennek a közötti állapotnak 
a fenntartására. Ennek megvannak az 
előnyei és természetesen a hátrányai. 
Hátránya, hogy sosincs igazán otthon 
az ember, mindig indulóban van va
lamerre. Előnye, hogy kívülállóként 
a kellő távolságtartással és iróniával 
szemlélheti mindkettőt, és ez a legtöbb 
esetben igencsak termékeny. És éppen 
ezért folyamatosan visszatérek ehhez, 
mindig másként, mert közben állandó
an alakul, miként is látom az ittet vagy 
az ottot, és szándékosan nem nevezem 
nevén egyiket sem, mert teljesen fölös
leges. Felcserélhetők. A prózát tekint
ve jelenleg úgy érzem, ezt a problémát, 
amennyire lehetett, körüljártam, tehát 
ezt a tem atikát most egy időre lezár
tam. Nem erősen van már, amit ezzel 
kapcsolatban mondani szeretnék. De 
persze simán elképzelhető, hogy idővel 
ismét felbukkan, akkor majd újra el
gondolkozom rajta. Szakmailag, m ár
mint irodalomtörténészként mindig is 
érdekelt, hogyan működnek a külön
böző kultúrák egymás mellett, miként 
hatnak egymásra, például milyen mo
tivikus, műfaji egyezések vagy különb
ségek fedezhetők fel. A konkrét elemzé
sek mellett ez az utóbbi időben elméleti 
szinten is egyre inkább érdekelni kez
dett, főként azért, hogy bizonyos évtize
dek óta rögzült szempontrendszereket

megbonthassunk, és máshonnan, más
hogyan tegyünk fel kérdéseket, ha le
het. Hiszen csupán addig érdekes va
lami, bármely irodalmi szöveg, amíg 
tudunk kérdezni, amíg úgy érezzük, 
valamiféle válasszal szolgálhat kérdé
seinkre.

-  Szépírói és kutatói munkád mel
lett az ELTE Bölcsészkarán is tanítasz. 
Hogy látod, mennyire lehet ezt az elmé
leti érdeklődést a diákokban is felkelte
ni? Egyáltalán a bölcsészképzés folya
matos háttérbe szorítása hogyan hatott 
a munkádra?

-  Az, hogy ez miért lényeges, miért 
érdemes erről elméleti szinten beszél
ni, úgy vélem, elsősorban a szépiro
dalmi szövegelemzések során derül ki 
és ez által válik a hallgatók számára 
megragadhatóvá. Kifejezetten törek
szem arra, hogy a téma elméleti ismer
tetése mellett a szépirodalom kerüljön 
előtérbe, és a szemináriumokon olva
sott szövegek tapasztalata kényszerít- 
sen bennünket az elméleti háttér pon
tosabb megismerésére. Mindemellett 
azt is fontosnak tartom, hogy az iro
dalmi és elméleti szövegek tapaszta
latát a hétköznapjaink kontextusában 
is tárgyaljuk, hiszen mindezek szoros 
összefüggésétől nem tekinthetünk el. 
Mindez talán  ahhoz is közelebb visz 
minket, hallgatókat és oktatókat egy
aránt, hogy szakmánkat, ennek lehető
ségeit újragondoljuk, hiszen szerintem 
nem véletlen a bölcsészettudományok 
háttérbe szorítása. A politikum, tehát 
a mindenkori hatalom, láthatóan min
denféle koncepció és elképzelés nélkül 
teszi ezt, és ezzel kényszerpályára ál
lít hallgatót, végzőst, oktatót. Az újra
gondolásra azért van szükség, mert ér
zékelhető válsághelyzet állt elő, és nem 
feltétlenül kellene hagynunk, hogy a 
tudományunk műveléséhez szüksé
ges intézményi feltételeket és körülmé
nyeket nélkülünk alakítsák át -  mind
ehhez pedig az első feltétel, legalábbis 
számunkra, hogy belássuk, a bölcsé
szettudományok eddigi formája lassan 
működésképtelenné válik.

-  Doktori disszertációdat, mely 
könyv formában 2011-ben jelent meg a 
Kijárat Kiadónál, Dsida Jenő költésze
téről írtad, mely több szempontból is el
hanyagolt volt az utóbbi időben. Mi 
indokolta a témaválasztásodat és meny
nyire lett ennek hatása Magyarországon? 
Különbséget tesznek-e még erdélyi és 
magyarországi szerző között?

-  A témaválasztásomat voltakép
pen a Dsida-költészet befogadástörté
netének problematikussága indokolta.

Még egyetemi hallgatóként kezdtem 
Dsida lírájával foglalkozni, és mindun
talan abba ütköztem, hogy bizonyos ér
telmezések, kultikussá vált/tett szö
vegek elfedik az életmű egyéb részeit. 
Elég ham ar rájöttem, e költészet való
jában akkor lesz ténylegesen hozzáfér
hető, ha először lefejtjük róla a recepció 
különböző rétegeit, és mindeközben azt 
is felmutatjuk, mindez miként is mű
ködött. A munka végére pedig egyér
telműen kiderült és bizonyítottnak lá t
szik, hogy bizonyos erőltetett, a költő 
regionális kanonizációjára törekvő ol
vasatok éppen ellenkező hatást váltot
tak  ki. Ennek egyik kiváló példája az 
erdélyi/magyarországi megkülönböz
tetés. Többek annyira erdélyi költőnek 
akarták  Dsidát látni és láttatni, hogy 
végül egy olyan szerepbe kényszerí
tették e költészetet, mely a szövegek
ből, nos, nem olvasható ki. Az m ár vi
szont irodalmi közállapotainkról árul 
el sokat, hogy a kötet hatása természe
tesen nem látszik, és véleményem sze
rin t még jó ideig nem is fog. Sokan sok 
helyen elmondtuk már, hogy ez a meg
különböztetés idejét múlta, és nem er
délyi, magyarországi, vajdasági stb., 
hanem magyar irodalomban érdemes 
gondolkoznunk. Amíg viszont mindez 
akár egy konferencia tematikájában is 
megjelenik, mint a rra  nemrégiben is 
volt példa, addig úgy vélem, a falaknak 
beszélünk.

-  Az utóbbi két évet Bécsben töltötted. 
Mi látszik másként onnan? Mennyire ne
héz a visszatérés abba a közegbe, ame
lyet az interjú elején szintén átmeneti
ként határoztál meg?

-  Bécs, az utóbbi két év sok minden
re jó volt. Onnan, kiszakadva a meg
szokott kettősségből, egészen más
hogyan látszanak a dolgok, máshová 
kerülnek a hangsúlyok. Egyrészt egy 
újabb helyként rá lá tást biztosított a 
m ár állandósult ingázásomra, volta
képpen relativizálta azt, és ezzel, azt 
hiszem, megszüntette ennek a már 
magam is mitizálta képét. Másrészt 
kiválóan látható és tapasztalható volt, 
mit jelent, ha az ember nyugodtan, 
mindenféle kötöttségek nélkül, anya
gi biztonságban kutathatja választott 
témáját, melytől, azt gondolom, mind 
Romániában, mind Magyarországon 
fényévekre állunk. Harm adrészt, a 
visszatérés. Bármilyen furcsa is, ép
pen a szabadság lehetősége és a min
dentől való távolság m utatta meg, 
hogy melyek kapott és vállalt feladata
im, melyekhez -  legyen az akár nehéz 
is, de — vissza kell térnem.

BÍRÓ ANNAMÁRIA
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-----------------HELIKON----------------
POMOGÁTS BÉLA

Szabédi László 2014-ben
Trianontól a „harmadik útig”
A hét első napján Pozsonyban jártam, 

hogy a Magyar Koalíció Pártja szék
házának közönsége előtt bemutassam 
Csáky Pálnak, a jeles felvidéki politikus
nak és nem kevésbé figyelemre méltó író
nak új könyvét, amely És eljött az angyal 
címmel a napokban került az olvasó elé. 
A kötet néhány elbeszélést és A pacsirta 
éneke címmel egy kisebb regényt foglal 
magába, ez utóbbi egy felvidéki magyar 
család négy nemzedékének krónikáját 
beszéli el az osztrák-magyar kiegyezést 
követő időktől az ezerkilencszáz nyolcva
nas évek végéig. A történet utolsó részét 
olvasva értesülünk arról, hogy Prágában 
kezdetét vette a „bársonyos forradalom”. 
A regény egy évszázad társadalmi, poli
tikai és főként lelki, illetve morális kró
nikáját beszéli el, bizonyára nem vélet
lenül ennek a krónikának a fókuszában 
az első világháborút lezáró történelmi 
események kaptak helyet. Az a nemze
ti életre máig kiható történelmi trauma, 
amelyet egyetlen szóval „Trianonnak” 
nevezhetünk.

Valóban, ez a trauma ma is eleven, 
küzdelmes gondolkodásra késztet és he
ves indulatokat kelt, jelen van a nem
zeti tudatban, európai elhelyezkedé
sünk konfliktusaiban, abban, ahogy a 
magyar (a magyarországi és az egyete
mes magyar) közélet feldolgozza a legin
kább jelenidejű tapasztalatokat. Akinek 
van rálátása a nemzet történelmére, 
az szüntelenül találkozik vele, hiszen 
ott rejtőzik az első világháborút köve
tő zavaros események, a két világhábo
rú közötti autokratikus berendezkedés, 
a második világháborús szerepválla
lás, a demokratikus kísérletek belső za
varai és ismétlődő kudarcai mögött, s 
ha nem beszélünk róla, akkor ugyan
úgy megosztja a közösségi tudatot, mint 
ha túlságosan sokat beszélünk róla. 
Egyszerűen nem lehet szabadulni tőle, 
olyan, mint az a bizonyos „kályhasarok”, 
ahová minden út és minden tájékozódás 
visszatérni kényszerül.

Természetesen ott van -  nyilvános 
vagy titkos hatóerőként -  a magyar kul
túrában, mindenekelőtt a magyar iroda
lomban is, amelynek utóbbi évszázadát 
bátran nevezhetjük „trianoni” évszázad
nak (mint ahogy korábbi évszázadát -  a 
reformországgyűlésektől az első világ
háborúig -  bátran nevezhetjük az 1838- 
1849-es forradalom és szabadságharc 
évszázadának). Újkori történelmünknek 
ez a két meghatározó eseménye, tudni
illik mindaz, ami 1848-ban és 1920-ban 
történt, rányomta bélyegét a két egy
mást követő korszakra, és ahogy az el
ső eszmei és érzelmi világában a maguk 
történelmi tanúságtételével is eszmél- 
tető írásaival jelen van Petőfi Sándor, 
Arany János, Jókai Mór, Kemény 
Zsigmond, Eötvös József és Mikszáth 
Kálmán, a másodikéban rendre ott ta

láljuk Ady Endrét, Babits Mihályt, 
Kosztolányi Dezsőt, Móricz Zsigmondot, 
Krúdy Gyulát, József Attilát, Németh 
Lászlót, Illyés Gyulát és természetesen 
az erdélyi írókat: Reményik Sándort, 
Áprily Lajost, Tompa Lászlót, Dsida 
Jenőt, Kós Károlyt, Makkai Sándort, 
Tamási Áront, Nyíró Józsefet -  és 
Szabédi Lászlót.

Valójában ez a történelmi meghatá
rozottság jelöli meg azt a helyet, ahol 
Szabédi írói és közéleti munkásságá
val, sőt emberi sorsával, akár tragikus 
végzetével találkozunk. Szabédi a „tri
anoni irodalom” egyik (mert igen sokan 
vannak ilyenek, nem csak az előbb felso
roltak) jellegzetes képviselője, írói és köz
életi munkássága ennek az irodalomnak 
a körében értelmezhető, verseiből, elbe
széléseiből, sőt tudós tanulmányaiból, 
akár nyelvészeti teóriáiból folyamatosan 
áramlanak azok a tapasztalatok, felisme
rések és belső küzdelmek, amelyek ennek 
az irodalomnak a bélyegét viselik ma
gukon. Következésképp Szabédi László 
örökségét most: 2014 tavaszán sem le
het úgy szemlélni és értelmezni, hogy fi
gyelmen kívül hagyjuk az általa is meg
szenvedett történelmi traumát. Ennek a 
traumának számos esetben nemzeti tra
gédiákhoz (rossz stratégiai döntésekhez, 
önkényuralomra áhítozó politikai moz
galmak érvényesüléséhez) és természe
tesen tömeges emberi és családi kataszt
rófákhoz vezető szerepe, ezeket mintegy 
előkészítő mentális, kulturális, politikai 
szerepe volt.

A jelen előadás nem arra törekszik, 
hogy elemző módon bemutassa Szabédi 
László emberi sorsának és irodalmi 
vagy tudományos munkásságának ezt a 
traumatizáló hátterét, valamint ennek 
a sorsélménynek a fájdalmas következ
ményeit. A Szabédival foglalkozó iroda
lom igen részletes, árnyalatos és meggyő
ző képet ad minderről, elsősorban Kántor 
Lajos idevágó írásaira, például Erdélyi 
sorskerék című 1999-ben közre adott 
munkájára, illetve a Szabédi munkássá
gának, szellemi és morális örökségének 
gondozását célzó kolozsvári tudományos 
konferenciákra gondolok. (Ez utóbbiak 
előadásai 1998-ban a Szabédi napjai cí
mű, Cseke Péter és Kántor Lajos által 
jegyzett kötetben olvashatók.) Inkább ar
ra törekszem, hogy a Szabédi Lászlótól 
ránk hagyott örökségnek és az imént 
jellemzett „trianoni irodalomnak” né
hány időszerű tanulságát mutassam be. 
Ezeknek a tanulságoknak ugyanis a je
lenben is szerepe van, szerepe lehet, sze
repének kellene lennie.

Talán két ilyen tanulságra figyelmez
tetnék: az első a történelmi tragédia kö
vetkezményeként végzett számvetés drá
mai komolysága, a második a katarzis 
és a továbbjutás lehetőségeinek felkuta
tása, illetve bemutatása. Tehát először:

Szabédi László

az elszenvedett történelmi veszteségek 
és tragédiák (egyéni és közösségi) fel
dolgozásának követelménye. Ezt igazá
ból minden hiteles magyar gondolkodó 
-  Ady Endrétől Jászi Oszkárig, Babits 
Mihálytól Szekfű Gyuláig és József 
Attilától Németh Lászlóig -  nélkülözhe
tetlennek tartotta. Mondhatni mindvé
gig a mögöttünk maradt gyötrelmes hu
szadik évszázadban, feltételéül annak, 
hogy amennyire lehetséges, hűek ma
radjunk saját történelmünkhöz, és kor
rigálni tudjuk a, sajnos, kelleténél na
gyobb mértékben található tévedéseket, 
úttévesztéseket. Szabédi László, miként 
ezt számos megnyilvánulása mutatja 
(olyan versekre gondolok, mint A szabédi 
Nagyréten, A szabédi zsoltár, Az egészet 
akartam, a Külön kerék és még sorol
hatnám ezeket, és olyan tanulmányok
ra, mint az 1943-ban közre adott Ész és 
bűbáj című kötet írásai), tehát Szabédi 
László, amint számos írása, előadása, 
nyilatkozata mutatja, mindig fontosnak 
tartotta a hiteles és eredményes szemé
lyes, illetve közösségi (nemzeti) önvizs
gálatot.

A második tanulság is figyelemre mél
tó: a magyar történelem számunkra is 
érvényes tanításokkal szolgáló nagy 
szellemeinek, így Széchenyi Istvánnak, 
Kemény Zsigmondnak, Ady Endrének, 
Babits Mihálynak, Németh Lászlónak 
és Bibó Istvánnak az eszmei útmutatá
sával megegyezően a történelmi katar
zis gondolata. A katarzisnak minden drá
maelmélet és filozófiatörténet tanítása 
szerint „megtisztító” szerepe van (köz
ismert, hogy maga a görög szó is „tisz
tulást” jelent, Hellászban a ruhatisztító 
szalonoknak is ez a neve). Vagyis a katar
zis a nagy történelmi tragédiákkal talál
kozó, a nyomasztó élmények súlya alatt 
szinte megroppanó emberi személyiség 
(vagy éppen emberi közösség) túlélését
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és gyógyulását hivatott elősegíteni. A ka
tarzis, mondhatni, a történelmi túlélés 
eszköze és záloga. Ennek a katarzisnak, 
nevezetesen a kíméletlen önvizsgálatnak 
és a nyomában megszerezhető' önismeret
nek az etikája hatotta át a fiatal Szabédi 
László gondolkodását és írásait. Azt a kö
zösségformáló tevékenységét is, mint a 
kitűnő kolozsvári nemzedéki folyóirat
nál: a Termésnél végzett szerkesztői és, 
mondjuk így, „vezető ideológusi” munka. 
A kolozsvári folyóirat, irodalomtörténe
ti távlatból, ezt bátran megállapíthatjuk, 
méltán sorakozik fel a két világháború 
közötti korszak klasszikusnak mondha
tó erdélyi magyar folyóiratai: az Erdélyi 
Helikon, a Pásztortűz és a Korunk mellé. 
Kár, hogy a történelem nem adott számá
ra több időt és már 1944 őszén meg kel
lett szűnnie.

A Termés sokak megállapítása szerint 
(ismét Kántor Lajosra hivatkozhatom) 
egyike volt a háborús esztendők függet
len műhelyalkotó erőfeszítéseinek, és az 
a mindössze tizenkét szám, amely 1942 
és 1944 között az olvasó kezébe került, 
maga mutatja, hogy milyen eredménye
sek voltak Szabédi László és társai (így 
Bözödi György, Asztalos István, Jékely 
Zoltán, Kiss Jenő, Horváth István és 
mások) erőfeszítései. Erre vallott az is, 
hogy az 1989-es politikai változások 
nyomán kibontakozó új erdélyi magyar 
folyóirat-irodalom (a Korunk új folyama, 
a Helikon, a Látó, a Székelyföld, a Várad 
és így tovább) ma is bőven merít azokból 
a hagyományokból, amelyek Erdély egy 
részének 1940-es visszatérése után alig 
négy rövid esztendő alatt bontakoztak 
ki az Erdélyi Helikon és a Termés akkor 
elvégzett szellemi, közéleti munkája so
rán.

Itt kell visszatérnem a trianoni trau
mák következményeihez, pontosabban 
azokhoz a megoldási javaslatokhoz, ame
lyek a magyarság súlyosan veszélyezte
tett európai jelenlétét, közösségi szolida
ritását és kulturális egységét kívánták 
erősíteni. A drámainak mondható törté
nelmi helyzetben (és ez a drámaiság alig 
enyhült a második világháború előest
éjén a német és az olasz hatalmi politi
ka kegyelméből és számításából sikeres
nek bizonyult területi revíziók hatására 
sem, hiszen minden józanul gondolko
dó elme sejthette, hogy a jóvátétel, még 
német győzelem esetén is csak ideigle
nes lehet!), tehát a drámainak mondha
tó történelmi helyzetben stratégiai gon
dolkodásra volt szükség (és a stratégiai 
gondolkodás nálunk hagyományosan 
nem az államférfiak, hanem az írók ön
ként vállalt feladata volt!), arra, hogy a 
felelősségtudattal felruházott elmék je
löljék meg azokat a követelményeket, 
amelyek a biztonságos és sikeres nem
zeti élet kialakítása tekintetében nélkü
lözhetetlenek.

Most csak egyetlen ilyen követelmény
re mutatok rá, természetesen Szabédi 
László nyomán. A Termés 1943-as évfo
lyamában rendezett Elvek, gondolatok cí
mű ankétra gondolok, amelyre az egye
temes magyar szellemi élet közismert 
és nagyhatású képviselői kaptak meg
hívást: írók, történészek, politikusok.

Ennek a vállalkozásnak a kezdeménye
zője és (egyik) megszervezője Szabédi 
László volt (az ankét történetét ugyan
csak Kántor Lajos dolgozta fel). A részt
vevőket megszólító levél, amely termé
szetesen magán viseli Szabédi László 
keze nyomát, a következőket jelentet
te ki: „Aggodalommal látjuk, hogy szel
lemi életünket az elkülönülés és a fe
jetlenség veszedelme fenyegeti. Minden 
gondolat ellenséget keres magának és 
minden gondolat egyeduralomra tör. 
Véleményünk szerint ez a jelenség nem 
maguknak a gondolatoknak a termé
szetéből következik, hanem abból, hogy 
a rabul ejtett gondolatot szolgálóként 
akarja felhasználni elfogultság, érdek és 
szenvedély. Ennek egyik megnyilvánulá
sát látjuk abban is, hogy egy-egy irányt 
mutató gondolat követői rendszerint na
gyobb területet hasítanak ki a gondo
lat hatóteréül (gyakran szellemi életünk 
egész mezejét!), mint az, aki a gondola
tot a magyar köztudatba dobta. Másrészt 
meg mintha azt tapasztalnék, hogy egy- 
egy irányító gondolat megteremtője 
vagy szószólója magára hagyja az álta
la képviselt eszmét, illetőleg eltér attól.” 
Kedvetlenül teszem hozzá, hogy mindezt 
mai szellemi és közéletünk állapotáról, 
méltatlan viaskodásairól is el lehetne 
mondani — a magyar politikai kultúra, 
noha a diktatórikus rendszer felszámo
lása után ebben még bizakodni lehetett, 
nem sokat tanult a múlt idők igen veszé
lyes, mert a közösségi szolidaritást bom
lasztó, kíméletlen pártpolitikai küzdel
meiből.

Az imént bemutatott kezdeményezés 
is azt igazolja, hogy Szabédi László egy 
szélesebb körben és mélyebben érvénye
sítendő stratégia jegyében vélte megold
hatónak a trianoni béke következtében 
tapasztalt konfliktusokat. Ez a megoldás 
valójában arra a gondolatkörre hasonlí
tott, amelyet a korszak magyar irodal
ma (mind a Nyugat tábora, mind a népi 
mozgalom) járható útnak tartott, tudniil
lik a „harmadik út” gondolatkörére. Ezt a 
gondolatot a két világháború közötti kor
szakban Wilhelm Röpke (1899 és 1966 
között élt, és élete nagy részében a gen
fi egyetemen oktató, a második világhá
ború után a német szociáldemokrácia ide
ológiájának, a „szociális piacgazdaság” 
elméletének kidolgozásában vezető szere
pet vállalt közgazdász és szociológus) dol
gozta ki A harmadik út című, a második 
világháború idején magyar fordításban is 
megjelent munkájában. Szabédi László 
társadalomalakító elképzeléseire tulaj
donképpen ez a Röpke által megfogal
mazott gondolat hatott, annál is inkább, 
mert Szabédi egyik mestere, Németh 
László ugyancsak a svájci tudóssal nagy
jából egyetértőleg dolgozta ki a maga 
„harmadik utas” teóriáját. Úgy vélem, bi
zonyosnak mondható, hogy Szabédi tá r
sadalombölcseleti nézetei nem álltak 
messze azoktól a gondolatoktól, amelye
ket nemzetközi színtéren Wilhelm Röpke, 
magyar terepen Németh László képvi
selt.

Az tulajdonképpen máig izgalmas kér
dés, hogy a „harmadik út” teóriája miért 
maradt meg a szép ábrándok világában.

Ámbár, ha körülnézünk a második világ
háborút követő idők nyugat-európai fejle
ményei között, rá kell döbbennünk arra, 
hogy ez a gondolatsor igenis eléggé szé
les teret kapott olyan politikai erők prog
ramjában, mint a német szociáldemokrá
cia, a francia szocialista párt, az angol 
Munkáspárt — és persze számos kelet- 
közép-európai reformmozgalom, például 
a magyar ötvenhatos forradalom, amely 
a maga eszmei-stratégiai törekvéseiben 
(számos történelmi dokumentum mutat
ja ezt) ugyancsak a „harmadik utas” gon
dolatkörben kereste a lehetséges megol
dásokat. Vagyis azt, hogy a magyar élet 
ne legyen kiszolgáltatva sem egy politi
kai párt mindent kisajátító diktatúrájá
nak, sem néhány ezer (vagy tízezer) gát
lástalan ügyeskedő manővereinek. Ez 
a törekvés az 1989-es „rendszerválto
zás” körüli időkben is hatóerőnek bizo
nyult, igazából mind a nemzeti demok
raták, mind a kereszténydemokrácia, 
mind a liberális demokraták köreiben. 
Mint tudjuk, a „harmadik út” stratégi
ája azóta sajnálatosan megbukott min
den, legyen az jobboldali vagy baloldali 
politikai pártalakulat és gondolkodó vé
leménye szerint illuzórikus (ha nem ép
pen kártékony) stratégiai elképzelést je
lentett, és ma már a kabarészínpadokon 
sem foglalkoznak vele. Holott egyszer 
talán érdemes lenne végiggondolni azt, 
hogy a „harmadik út” magyar képviselői 
(Szabó Dezsőtől Németh Lászlóig, Jászi 
Oszkártól Bibó Istvánig és Prohászka 
Ottokártól Barankovics Istvánig) milyen 
ajánlatokat tettek egy szociális tekintet
ben igazságos, politikai tekintetben pe
dig demokratikus társadalmi berendez
kedés létrehozására.

Valószínűleg kissé eltértem eredeti 
mondanivalómtól, azaz Szabédi László 
trianoni indíttatásaitól. De hiszen a 
„harmadik út” gondolatának is bőven 
vannak szemléleti-lelki forrásai a tria
noni tapasztalatok körül. Ez a gondol
kodás kapott hangot a kolozsvári költő 
világában a bécsi döntés által beveze
tett „provizórium” négy esztendeje so
rán, erre utal a Termés körül végzett 
munka (az erdélyi magyar irodalomnak 
máskülönben is voltak a „harmadik út” 
eszmerendszerébe illeszthető gondola
tai -  Kós Károlyra, Reményik Sándorra, 
Bözödi Györgyre, Balázs Ferencre, Mikó 
Imrére és másokra gondolok). Szabédi 
László máskülönben is elhatárolódott a 
két világháború közötti korszak hatal
mi helyzetben lévő áramlataitól, mint 
a Magyarországon és Romániában egy
aránt uralmi helyzetben lévő erősen 
jobboldali eszmeiségtől és politikától, és 
persze nem kívánt azonosulni a szovjet
barát baloldal ideológiájával sem. A ma
gyar nemzeti érdekeket és a társadalmi 
igazságosság érdekeit kívánta képvisel
ni, hasonlóan azokhoz, akik a nemze
ti megmaradás (és egység), valamint a 
társadalmi haladás ügyét egyaránt szol
gálni kívánták — valójában ez volt a har
mincas és negyvenes években a „harma
dik ú t” politikai, morális és kulturális 
stratégiájának lényege.

(Folytatása következő szám unkban)
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BOGDÁN LÁSZLÓ

O vid iu s: B a r b á r  v id ék en

III. K é s ő  ő s z  T o m ib a n

Kérdőjel a láthatáron. Nem jő  a gálya.
Cézár meggondolta rég. Rom. Kriksz-kraksz. Bús ábra. 
Gőzölgő mocsár. Miazma. Nem lehet soha elég.
A fej is szétpattanhat. Nem pattan. Elég.
Egy rabszolgalány éneke. O itt van otthon.
Földből kifordult eke. Mondom neki: lazítson.
Nem érti mit akarok? Földre hull a tunika.
Nem érti, miért vagyok? Végre! Szól a muzsika.
Jő a víg hazardírozás. A végzet beint, 
jő az örök átváltozás. Egyedül, megint 
az eget nézem, Tomiban, a törvény szerint.
Rejtelmes ég. Talányos föld. Minden szomorú.
Dalt dalba, kart karba ölt, közeleg a háború.
Kart dalba, engem kardba dönt. Derűre ború.
2003. augusztus 30.

I V  A  n a g y  r ó m a i  k ö l tő  n é z i  a  te n g e r t

Miféle paloták romjai omlanak?
Miféle szörnyeket forgat az áradat?
Hullámra tör hullám. Sodorja halálom.
Már a kegyelmet se, a gályát se várom.
Délben kopár mezőn vereslő bogáncsok, 
szamárkórok, tövis. Megfogan az átok?
Surrognak a szélben torz ördögszekerek, 
költöző vadlibák viszik a szívemet.
Gágogásuk ijeszt. Közel Káron, érzem.
Boszorkányszél süvölt a kopár vidéken.
Feleségem vár rám. Combja közt elveszek.
Róma tűnik fel még. A hold Róma felett.
Többé nem szavalok téren, se fórumon.
Versem is elárul. Megöl az unalom.
2003. szeptem ber 1.

VIII. S  te  n e m  v a g y  i t t

levél feleségéhez

Jó lenne szállni veled, tűnő hajnali fényben.
Meghitt római táj bujkál trák kép sűrűjében.
Nem sértett Naso, buján, soha törvényes nyoszolyát, 
Cézárt sem\ Ha van vétkem, vétkem az ostobaság.
Jó lenne szállni veled. Repít a hajnali álom.
Tiberis felett a hold, űzi sírásom, kacagásom.
Ott lehetnék, de nem vagyok. A belső végtelen 
kitágul most és túlröpít száműzetésemen, 
a setétlő tengeren, sunyi szarmata nyilakon.
Jó lenne szállni veled, de elragad a fájdalom, 
vérszípó Lámia követ, nélküled ébredek.
Nem ittam még Léte vizét, hogy elfelejthesselek. 
Facipők kopognak most az Ister vad jegén.
Fénylik minden megint, de ez nem a római fény.
2003. szeptem ber 2.

IX . A  h ű tle n  S z e lé n é

Tündöklő csillagok. Virágok. Csalogány.
Nyár hintáz éghegyen. Didergető talány.
Dűlőúton futok, asszonyok üldöznek.
Szép Szeléném szeret. Rám talál. Kinevet.
Elringat az éjben ezüst fényeivel 
szór be. Felékesít. Magához így emel.
Görbe ösvény. Futok gerjedt nimfák elől.
Szeléném kikacag, mellém, subámra dől.
Jácint illat szédít, szemébe fulladok,

csókjával hinti be sajgó szarvaimat. 
Mielőtt elkezdi az a víg csalogány, 
égre szökik újra, onnan kacag le rám. 
Itt maradok árván. Utána sóvárgok. 
Elalszom, álmomban újra vele szállók. 
2003. szeptember 2.

X I. Z e n é t!

levél Calvushoz

A sötétséget szereted? Orkánt? Vad szélzúgást?
Ahogy csontot mállasztó ködben sírnak a fák, 
mint kitett macskakölykök. Ez nem római vihar.
Üvöltő, vak fenevad, perel hullámaival 
a fekete tenger. Éjfél. Jönnek a lámiák.
Sodorják szakadatlanul sikátorok szagát.
Sunyi barbárok lesnek, elér gyilok-szavuk.
Már emelkedik mögöttem, tükörből a nyiluk.
De a nekem szánt penge késik, nem csaphat le még\
Mit kívánsz? — kérded, Calvusom. Zenét\ Zenét\ Zenét\...
Halk lantfutam fodrozza kedvem s az éjszakát.
Ne érezzem penetráns, nyers és vad vérszagát.
Kérded, jó Calvus, írok-e? Itt nincsenek hírek.
Géták között egy római. S ha írnék is, kinek?
2003. szeptem ber 23.

X III. A  r é g i  k e r t

levél Tibullusnak

Almomban régi kertem látom, pironkodó almák igéznek.
Nem én fogom leszedni őket... Smaragd szőlőszemek idéznek 
majálisokat. Felmagaslik otthoni domb a szűrt napfényben, 
hallom szökőkutak csövében hogyan játszik vízzel egy isten. 
Dionüszosz forog, Tibullus, O táncol ott az ellenfényben.
A legvidámabb, kicsapongó, elsodró kedvű görög Isten.
Lányok forognak, elrepülnek, madarak a tunikák, szállnak.
Nézem őket. ígéretei egy soha el nem jövő nyárnak.
Mert itt a pusztán csak bogáncsok parázsló, lila fejét látom.
Olyan Tomi körül a táj, mint füstölgő, rothadó rémálom.
Néhány satnya, bús, girhes kecske vándorol és az üröm tenger 
mohón, falánkul nyeli őket. Fenyegetés süvölt szelekkel.
Feketül az ég, ősz cibálja. Örvénylő, setét, kobalt tükör.
Hosszan elnézem tört arcom benne. Köröttem árkok. Mélyül a kör. 
2003. szeptem ber 24.
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X I V  R ó m a  é g ése  X X V . A  n a g y  r ó m a i  k ö l tő  a z  é le t  é r te lm é n  tö p r e n g
levél feleségének  töredék

Mondd el nekik: álmomban a város elég, 
felgyújtja egy kolontos császár.
Heréitek üvöltnek, hetérák, fut a nép, 
lángok közt a dicsőség elszáll.

Ez a zaj, ez a tűz, a kevély lobogás, 
bíborba borulnak a házak.
Hallatszik a légből észbontó dobogás 
-  a pokol kutyái csatáznak.

Remegés, rettegés, recsegés, ropogás, 
lángokból robbannak a rózsák. 
Könyörgés se segít! Késő már a futás! 
Elhagyták az Istenek Rómát!

Ellobbannak a máglyák, kitisztul a lég. 
Romok fölött a hold úszik némán.
2003. szeptem ber 25.

XV. A  r é m á lo m  k ís é r té s e
levél feleségének , folytatás

Mondd el nekik: örök a városunk. Megél! 
Almomban a fórumon állok.
Fuvoláznak leánykák, víg szél is zenél, 
levegőben forognak a párok.

Barbár gepidák bősz, gúnyos kacaját 
feledem. Eloldnak a versek.
Szabadon lebegek hét tengeren át, 
öled örvényén merengek.

Rémálom kísért, tűz!... Hogy a város leég, 
romok fölött hold úszik némán.
Mondd el nekik: álmom még nem lehet a vég! 
Okuljanak mégis a példán.

Csak a tenger üvölt, csak az őszi ködök 
fullasztanak. Arcod is elszáll.
2003. szeptem ber 25.

X X IV . T é l é s  ta v a s z  k ö z t
a nagy római költő rem énykedéseiből

Csontvázfák közt zenél, szomorú téli szél, 
ingerkedő, mélabús dallam.
Didergőz, elalél, ma még nem is remél, 
cidrizve kerengőz a dalban.

Csobbanva a patak, vacogó ámulat, 
tovaszaladfagyott medrében.
Vizében a halak álmodják álmukat:
„Nap bujkál zöld lomb sűrűjében.”

Dideregnek a fák. Mennyei harsonák 
szavára szállong a madárka.
Feltámad a világ. Megújult ritmusát 
szélkiáltó a szélbe kiáltja.

Mert hiába ravasz zsarnok telünk, tavasz 
készülődik csepp égi kékben...
2004. február 13.

...én, Ovidius Naso, a száműzött poéta, 
ép eszem maradékán élősködve, Tomiban, 
üzenem néktek Róma igyekvő polgárai, 
hetérák, szenátorok, veteránok, rabszolgák: 
az élet értelmetlen, úgyszólván semmi célja!
Hacsak az átváltozás nem az a szerelemben?
A párzás rángógörcse? Érintések a gőzben 
úszó termálfürdőkben? Képzelgés? Vágyakozás? 
Amiként a macskák is nyávogva epekednek, 
hogy eggyé válhassanak, szúró, ezüst holdfényben, 
és néhány pillanatra, kizuhanva magukból, 
élhessék újra át a szeretkezés kegyelmét.
Amit én írtam erről, otthon s kopár vidéken, 
barbárok közt: érvényes! Vissza nem vonhatom, mert... 
2004. február 14.

X X V I. L e v é l a  m á s v i lá g r a  
E g y  f e l s z a b a d í to t t  r a b s z o lg á h o z

Tomi Kr. U. 16

Most, hogy elerőtlenedem és fájó szemem előtt összefolyik 
a tenger és az ég, te jutsz eszembe, Titusz. Öt évesen 
kerültél hozzám, én neveltelek, noha Iraknak születtél, 
távoli hegyek legelőin tanultál járni, tökéletesen 
beszéltél latinul, írni-olvasni is megtanítottalak 
s tizenkét éves korodtól te másoltad a verseimet. Ma is 
előttem van örömtől kigyúló arcod, amint az Ars Amatoriám 
sorait másolva, fel-felrikoltasz a számodra emlékezetes 
részleteknél. Húsz éves voltál, amikor közöltem veled, hogy 
felszabadítottalak, jelentékeny summát is kapsz, hazamehetsz! 
Elsírtad magad, térdre estél, kezem után nyúlkáltál, 
dadogva közölted, neked nincsen hazád, elveszett, ezért 
szabad sem akarnál lenni!... Mi a szabadság?!
És tovább másoltad verseimet, míg el nem ragadott a láz. 
2004. szeptember 1.
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VINCZE FERENC
a

Agynem űtartó
Kávé kis habbal, hosszan, cukor és 

méz nélkül. Vajszínű csészében, hasonló 
alátéten, vékonyfejű kiskanállal, barna 
tálcán. Mellette kispohár víz, gyanítha
tóan csapból. Semmi szénsav. Forrón, bár 
ihatóan felszolgálva.

A dohányzóhelyiség ablak felőli ré
szén üldögélő' férfi mire kinyitotta a lap
topját, a kávé már ott gőzölgött mellette. 
Maga elé húzta, s lassan, balról jobbra el
keverte a felszínen úszkáló habot. Három 
mértanian precíz mozdulat után kiemel
te kanalát az italból, lenyalta, majd visz- 
szahelyezte az alátétre. Végül az egészet 
visszatolta a helyére, és a monitor felé 
fordult.

A helyiségben egészen eddig nem volt 
rajta kívül senki. Ekkor kinyílt az ajtó, 
két fiatal lány lépett be, s átvágva az asz
talok között a sarokban ültek le. Kisebb 
hangzavart okozva foglaltak helyet, majd 
a besiető pincérnőtől két nagy tejeskávét 
rendeltek.

Tíz perc és megérkezik, futott át a fér
fin a gondolat, jegesen, élesen, mély se
bet hasítva a kávézó reggeli nyugalmá
ban. Először riadt meg az érzésre, mint 
ki izzadva álmából ébred valami bekö
vetkezett és kikerülhetetlen rettenetre. 
Felnézett. A lányok változatlanul a sa
rokban ültek, előttük gőzölgött még tejes
kávéjuk, ahogyan az övé sem hűlt ki még 
teljesen. Habár úgy szerette, félig kihűl
tén, már-már hidegen, mondaná más, ha 
megkóstolná. De nem kóstolta meg senki, 
sosem engedte.

Már csak öt perc, állapította meg is
mét, mikor az órájára pillantott. A lap
topot lecsukta, visszatette táskájába, 
majd az asztalra helyezett csomagból ki
vett egy cigit. Rágyújtott. A tüdejét kapa
ró füst egy pár másodpercig megnyugtat
ta, figyelme elkalandozott, nem bámulta 
egyfolytában, szinte megrögzötten a má
sodpercmutatót .

A széles ablakon egyre erősebben tű 
zött be a délelőtti nap, világos volt, kel
lemetlenül tiszta és világos minden, a 
tisztára törölt asztalok, a korareggel fel
mosott padló. Cigit tartó kezére esett 
pillantása, szürkés-fekete körömágyai
ra, s akkor ismét beléhasított a nyugta
lanító gondolat. Már itt kellene lennie, 
és órájára nézett. Már öt perce itt kelle
ne lennie, állapította meg, szinte fellé
legezve, megörülve a váratlan ajándék
nak.

-  Szervusz -  szólalt meg ekkor a háta 
mögül Kathrin. A férfi nem vette észre, 
amint a nő mögéje lépett. Félig felemel
kedett.

— Szervusz Kathrin — mondta végül, s 
kellően esetlenül a nő karjára tette a ke
zét. Az sárga táskáját a székre engedte, 
beletúrt, elővette telefonját, és miközben

leült a férfival szembe, letette maga elé 
az asztalra.

-  Nos, Ewald, bocs a késésért, kicsit el
számítottam magam, azt hittem, hama
rabb ide fogok érni.

Ewald elmosolyodott, elszámítottad 
magad, mióta ismerlek, mindig elszámí
tod magad, nem mondhatnám, hogy bár
mikor is pontos lettél volna.

-  Semmi gond, tudod, hogy nem számít 
-  mondta továbbra is mosolyogva a férfi, 
és odaintette a pincérlányt.

-  Egy cappuccinót és egy répalevet ké
rek -  mondta Kathrin kis gondolkozás 
után, és ránevetett a pincérnőre.

Miközben Kathrin lassú és kiszámí
tott mozdulatokkal megkeverte az elé
je tett capuccinót, Ewald a nőt néz
te. Hideg gombócot érzett a gyomra 
tájékán, amikor amaz kevergetés köz
ben felpillantott. Ahogy lehajtotta a fe
jét, kávéját figyelve, vörös kiengedett 
haja két oldalról k itakarta arcát, szinte 
alig lehetett felismerni. Egészen békés, 
nyugodt, már-már közömbösen ül itt, ál
lapította meg a férfi. Rendben, a legna
gyobb rendben, pedig éppen hogy semmi 
sincs rendben, s hogy remegő kezét le
foglalja, a cukortartóval kezdett játsza
ni.

-  Jól utaztál? -  kérdezte végül Ewald.
-  Jól, egészen jól. Leszámítva persze, 

hogy hajnalban keltem. De jól, persze.
Ismét csönd következett. Kathrin ká

véját kevergette, Ewald a cukortartó
val motozott, majd mint aki eddig tel
jesen megfeledkezett erről, kihúzott 
egy újabb szál cigarettát a csomag
ból és rágyújtott. Alig fújta ki a füstöt, 
nyílt a kávézó ajtaja és egy magas, haj
dan fehér, mára már megszürkült bun
dában egy hidrogénszőke nő lépett be. 
Arca beesett, ráncok tarkították, mé
lyen ülő szeme pedig egészen kikereked
ve, acélkéken csillogott. Ewald ránézett, 
és ismételten csak egy csontsovány ki- 
vénhedt öreg kurva jutott eszébe, an
nak állott testszaga, savanyú közel
sége. A nő bizonytalanul botorkált át 
magassarkújában a helyiségen egészen 
az asztalukig, ott megállt, kicsit előre
hajolt és szinte alig hallhatóan megkér
dezte:

-  Szabad lesz?
Kathrin ijedten, megrökönyödve nézett 

a nőre, de a férfi határozott mozdulattal 
odatartotta a nő elé a cigarettáját.

-  Tessék, szolgálja ki magát!
-  Köszönöm. Nagyon köszönöm -  

mondta a hajdan fehér, már megszürkült 
bundájában a hidrogénszőke nő, és el
vett egy szál cigarettát. Aztán a dohány
zó közepén álló asztalokhoz sétált, két fo
telt egymáshoz tolt, végigfeküdt rajtuk. 
Szoknyája combközépig felcsúszott, löty- 
tyedt combjai elterültek a fotel plüsshu- 
zatán, s szinte lelógó fejjel rágyújtott. A 
füst mélyről indult, a plafon felé terjesz
kedett. Méltóságteljesen.

-  Ismered? -  kérdezte Kathrin a nőre 
szegezett tekintettel.

— Igen. Nem. Mindegy — válaszolta a 
férfi. Ismerem, annyira biztosan, mint 
téged, gondolta. -  Ismerem. Hát ismerem 
a hajdan hófehér bundáját, ráncos arcát, 
gyűrött kezét, tudom, hogy cigizik, hogy 
tej nélkül issza a kávét, ha iszik, s hogy 
először mindig tőlem kér cigit. Igen, azt 
hiszem, mondhatjuk, hogy ismerem.

-  Mióta jársz ide? -  kérdezte Kathrin, 
s belekóstolt a kávéjába.

-  Egy ideje, egy ideje minden reggel -  
mondta Ewald, és elnyomta a szinte füst
szűrőig szívott cigit.

Ültek. Egyre világosabb lett, és ahogy 
a nő háta mögül beesett a fény a kávézó
ba, halványvörössé színezte haját, már- 
már áttetszővé, s főként arca jobb oldalán 
láthatóvá váltak a szintén halványvörös 
pihék, melyek vékony, göndörödő tincs
be sűrűsödtek füle előtt. A füle is vörös, 
fehérvörös, vagy fehér vörös árnyalattal, 
Ewald nem igazán tudta eldönteni.

— Rögtön jövök — törte meg végül a 
csöndet, hátratolta a széket, majdnem 
fellökte, és elindult a mosdó felé vezető 
keskeny folyosóhoz.

Tiszta volt a padló, a kis folyosóra be
szorult felmosószer klóros illatát is érezni 
lehetett, s a férfi maga után nézett, vajon 
nem hagy-e árulkodó nyomokat a padlón. 
Aggodalma hiábavaló volt. Nem hagyott. 
Ekkor pillantotta meg a folyosó végi ne
onreklámot. Valami filmet hirdettek, egy 
borostás férfi pisztollyal a kezében, má
sik keze egy szőke, nagymellű nő végte
lenül hosszú combjain. Amint a tükör elé 
ért, még el akarta volna olvasni a stáblis
tát, de a reklám eltűnt, és egy borostás, 
táskásszemű alak bukkant föl, kócos tin
csekkel, gyűrött fekete-fehér kockás ing
ben. Elég béna reklám, villant át a férfin, 
de szinte ugyanabban a pillanatban — 
amikor Ewald megvakarta a szakállát -  
a reklámon szereplő borostás alak is így 
tett. A férfi hirtelen felismerte önmagát. 
Ott, a folyosó végén, a tükörben vagy rek
lámban, már maga sem tudta. S a moz
dulat esetlensége, határozatlansága em
lékeztette valamire.

Ahogy ott állt a szobában. Miután 
óvatosan, már-már lopakodva keresz
tüljött az előszobán, megtorpant a nap
paliban, de érezte, tovább kell mennie. 
Lépésről lépésre haladt egyre beljebb 
a lakásban, el a kanapé mellett, a vi
rágmintás fotel mellett, mígnem meg
állapodott a hálószoba ajtajában. Nem 
mozdult. Tanácstalanul megvakarta 
szakállát, aztán tett még egy lépést a 
hófehér pokróccal letakart ágy felé. A 
hófehér plédet átszínezte a test alól szi
várgó vér, halványvörössé enyhült, né
hol fehér volt, vörös árnyalattal, máshol 
megbámult, sötéten, ragacsosan. A test 
a hasán hevert, s Ewald tudta, hogy a 
nő teste. Felcsúszott sárga hálóinge, ki
látszott fenekének krémszínű domboru
lata, és sejteni lehetett, ott lent, a haj
latban, a sötétséget. Még egy lépést tett. 
Lába nehezen mozdult, fizikai fájdal
mat okozott a közeledés, s közben nem
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bírta levenni tekintetét a nőről. Egyre 
csak a megsejtett sötétséget figyelte, a 
sötétséget, mely ott éktelenkedett a hó
fehér pléd és a krémszínű test találko
zásánál.

Ewald megmosta arcát a mosdóban. 
A hideg csapvíztől vérkeringése felélén
kült, s belenézett a tükörbe. Nem tör
tént semmi. Vissza kellett mennie. Vissza 
Kathrinhoz, az asztalhoz. A foteleken 
még mindig ott feküdt a hidrogénszőke 
nő, elnyúlva, a plafon felé eregetve a füs
töt. Nem mozdult. Csak a füst tekergett 
komótosan felfelé. A férfi visszaült.

-  Minden rendben veled? -  kérdezte a 
nőt.

-  Hogy érted?
-  Hát... hogy minden rendben van?
-  Igen, minden, miért ne lenne. 

Képzeld, találkoztam anyámmal... - 
kezdett bele Kathrin, de Ewald már 
nem figyelt. Örült, hogy a nő beszél. 
Nézte, ahogyan mozog a szája, kivil
lannak hófehér fogai, és megállás nél
kül mondja. Jól áll neki ez a sárga vi
rágmintás ruha. Kicsit olyan, mintha 
ráerőltették volna, de összességében 
csinos. Olyan babaszerű. Sárga alapon 
barna, kék, zöld virágok. Stilizált szir
mokkal, levelek nélkül. Vékony száruk 
kacskaringósan vezetett egyiktől má
sikig. Ewald rágyújtott, s közben kö
vetni kezdte egyik virágtól a másikig a 
szárat. A váll fölött indult, talán a há
ta felől érkezett, majd kis indázással el
kanyarodott a hónalj felé, ott kék-zöld 
virággá bomlott, majd tovább, s megke
rülve alulról alig kiemelkedő bal mellét, 
barna szirmokkal beterítette azt. Egy 
hirtelen cikázással köldöke felé igye
kezett, ott ismét kibomlott, hogy aztán 
visszafelé, keresztülszelje jobb mellét, s 
közvetlenül bimbója fölött nyílt sárga
kék virággá. S a virág megtört, a füg
göny redőin harmonikaszerűen vált mo
zaikossá, kék, barna, zöld mozaikokká, 
melyek éppen csak illeszkedtek egy
máshoz, éppen csak sejteni lehetett, 
hogy együvé tartoznak. A férfi csak

állt, nézte a sötétítőt, melyet valaki fél
rehúzott, hogy beengedje a napfényt, 
mely aztán elárasztotta a hálószobát, a 
fehér takarót, az ágyon heverő női ala
kot. Már nem emlékezett, hogyan ke
rült ide, csak halványan rémlett ne
ki, hogy hosszasan álldogált a házzal 
szemközti park bejáratánál, s figyel
te, amint ki-be járnak a lakók. Aztán a 
megfelelő pillanatot kihasználva, még 
éppen be tudta csúsztatni lábát a csu
kódó kapu résébe. Végül itt ta lálta ma
gát a hálószobában. Soha nem já rt még 
Kathrin lakásában, sosem hívta fel ma
gához a nő. Persze nem is volt miért. De 
azért felment volna. Felment volna, vi
szont nem így. És most ráadásul még itt 
van az a nő az ágyon. Arca a plédbe fú
ródott, és szétterülő teste alól kiszivár
gott vérfoltok elszínezték a takarót.

— Szóval anyám már megint nem érti, 
miért utaztam el. Fogalma sincs. És hi
ába mondom neki, megőrülök itt, hiába 
mondom, hogy szükségem van időről idő
re erre, egyszerűen nem hajlandó megér
teni.

— Értem -  motyogta Ewald, s az előb
bi emlékek hűvös izzadságcseppekként 
csordogáltak alá hátán, a hónaljánál az 
ing egyre jobban átnedvesedett. -  El kell 
mondanom neked valamit -  kezdett bele 
a férfi, de amikor Kathrin ránézett, meg
akadt, köhögnie kellett, megtörölnie ve
rejtékező homlokát.

— Tehát? — mosolygott rá a nő.
El kell mondanom neked, tehát azt 

kell elmondanom, kísérletezett Ewald 
a felütéssel, hogy... Itt elakadt. Próbált 
visszaemlékezni, felidézni a mozdula
tokat. A mozdulatokat, melyek azután 
következtek, miután valahogyan oda
lépett az ágyhoz. Ott állt a hason fek
vő meztelen női test fölött. Lassan fö
léje hajolt, éppen úgy, mintha ajkával 
meg akarná érinteni a nő puhának 
tűnő vállait, mintha éppen csak vé
gig akarná simítani gerince mentén 
a hátát. Mintha... De a következő pil
lanatban, mintha keze nem engedel
meskedne, mintha valami szokatlan 
megfontolás irányítaná, óvatosan meg
fogta a pléd egyik szélét és betakarta a 
simára borotvált, még krémtől illatozó 
lábakat. Ráhajtotta a pléd egyik felét, 
majd megigazította, végül a másik felét 
is ráborította. Feszes, ívesen emelkedő 
fenekénél gondban volt, alig érte át a 
pokróc, éppen csak összeért a két vége, 
éppen ott, ahol hajszálvékony vágat ket
tészelte a nő hátsóját.

— Tehát azt kell elmondanom... -  pró
bálta meg ismét Ewald, miután megkö
szörülte a torkát, de ismételten elakadt. 
Kathrin kíváncsian feltekintett, s bele
kortyolt a kávéjába.

— Igen...?
Ewald kezdte belátni, nem fog menni.
— El kell mondanom...
— Amíg kinyögöd, képzeld, vala

mi bűzlik a lakásomban. Most délelőtt 
alig volt időm szétnézni, de majd most

ha hazamegyek, szétnézek. Biztos ott 
hagytam valamit, mielőtt elmentem. 
Valami határozottan rohad — mondta 
Kathrin.

A férfit átnevesedett hónalja felől 
kellemetlen izzadságszag csapta meg. 
Mindkét kezét magához szorította, ne
hogy továbbszivárogjon a szag, és ek
kor már bizonyos volt, nem fogja tudni 
elmondani. Nem tudja elmondani, hogy 
miután a meztelen test hátán is ösz- 
szefogta a takarót, és a fejére is ráhaj
totta mindkét oldalról, hogy egyetlen 
hajtincse se látsszon ki, óvatosan meg
fordította a nőt, a hátára görgette. Hogy 
felemelkedett, szétnézett, és tekinte
te megállapodott az ágy fejénél lévő, le
csukható fedelű ágyneműtartón. Hogy 
ekkor felnyitotta az ágyneműtartó te
tejét, az ágyon heverő egyik párnát be
letette, majd a nő térdhajlata és nyaka 
alatt alája nyúlt, felemelte. Nehéz volt, 
először alig tudta megmozdítani, majd 
amikor valahogy végül megemelte, a sú
lyos test erősen hozzátapadt, hátra kel
lett lépnie, nehogy eldőljön a súly alatt, 
majd odavitte az ágyneműtartóhoz. 
Hogy előrehajolva először a lábait, majd 
a mozdulatlan felsőtestet is óvatosan a 
tartóba helyezte, fejét az előre odakészí
tett párnára fektette, kicsit oldalt igazí
totta, és lecsukta a tetejét. Ingét átvé- 
rezte a hófehér takaró.

-  Hogy valami bűzlik? — kérdezett visz- 
sza a férfi.

-  Bűzlik, valami megrohadt. Biztos va
lami gyümölcs, amit ott felejtettem va
lahol, mielőtt elutaztam. De most majd 
megkeresem. Mit is akartál mondani?

— Semmit, azt hiszem semmit — nyög
te ki Ewald, s most már biztos volt benne, 
hogy nem tudja elmondani. Egyszerűen 
nem ment. Kezeit görcsösen leszorította, 
ne érezze a savanyú, egyre erősebbé vá
ló izzadságszagot, és mereven bámulta az 
asztalt. Közben a nő eltolta magától a ki
ürült kávéscsészét, majd kiitta az utolsó 
korty üdítőt is poharából, és Ewaldra né
zett.

— Mennem kell — állapította meg a te
lefonjára pillantva. Tárcájából pénzt tett 
az asztalra, telefonját táskájába csúsztat
ta és felállt.

Ewald is felállt. Tett egy bizonytalan 
lépést a nő felé, aki hátra lépett egyet, 
és odanyújtotta a férfinek a kezét. Kezet 
fogtak.

— Majd hívjál — nézett a férfi Kathrinra.
-  Majd hívlak.
A férfi visszaült az asztalhoz. Remegő 

kézzel kivett egy szál cigarettát a cso
magból, és rágyújtott. Egyedül maradt a 
hidrogénszőke nővel. Az a fotelokon he
vert és a plafont bámulta. Ewald az asz
talt. A fekete-fehér kockás ing nedvesen 
testéhez tapadt, lehunyta szemét, és is
mét érezte az ágyneműtartóba tett nő sú
lyát, még szinte meleg testét.

Kis idő múltán kinyitotta a szemét, 
s egyre erősödő savanyú izzadságszag 
lengte körül.
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TÓTH MÓNIKA 
ajándék
szép mosolyod kényelmes ülőgarnitúra 
szemed barnái kívánatos csokihegyek 
két tenyered meleg tányér 
hideg kezemnek forró ajándék

tavasz is elmúlt
szerelmi személyazonosságom lejárt, 
tavasz is elmúlt, 
a méregtelenítést is elvégeztem, 
remélem, vállamra nem ül semmi rossz, 
kikelet húz sarut lábamra

megsiratom
távozásod
arcomra csend kövesedett 
szájprémemre szavak fagytak 
álmatlan éjszakán ajtómra hangod ragadt 
reggel hideg szél tekeredett sálnak helyet
ted nyakam köré

letagadlak
lejáratlak, képen váglak, 
erődtől megfosztlak, 
látásod elveszem, 
tulajdonod megszerzem, 
kútba nyomom fejed, 
majd
farkasok elé doblak 
ízletes falatnak.

Kezemet fognád

bűnös érzelem
Kívánlak,mint epres túróskockát 
tudom, nem szabad, tiltva van, 
mentségemre nem szolgál. 
Önkontrollom cserben hagyott, 
máglyára velem, felhőkig ér vétkem.

törvényszegés
annyira szerethető vagy 
a törvényt megszegem 
arcodon ringatom 
fáradt testemet

sok
túl sok a desszert 
minden falat nagyon édes 
cukorbeteggé teszel, édes

Rosszul állna neked
Udvaroltál, mint kamasz.
Jól is állt neked, ötvenesen.
Komolyra fordítani a szót nem akartad. 
Rosszul állna neked.

Puzzle élet
Kirakhatatlan puzzle az 
életem,
nagyon nem tetszik nekem

Meztelen
Meztelen vagyok 
bolhacsípések testemen 
világ vakard meg

mindenség csókja
mára jó volna meleg tekinteted 
arkangyali mosolyod 
a csend normális vérnyomása 
idegek sztrájkja 
derű pipája 
és a mindenség csókja

nem tartasz 
mégsem hozol fel 
a mély szakadékból 
nem tartasz igényt rám 
egy perc alatt jogtalanul 
döntesz egysoros életem felett

Életem
életem kipukkasztható léggömb

életed sárga-lila-zöld folt a földtekén 
életünk szürke bárány felhő az ég köldökén

Előttem állsz 
Rád se bagózom 
Szólsz hozzám 
Számba sem veszlek 
Hozzám lépsz 
Rád se pilizek 
Kezemet fognád 
Tenyered égetném

Bizonytalan
Valahonnan életem sós tavába kerültél. 
Váratlanul, megérzés nélkül.
Lehet, arcod züllött városomban láttam. 
Idegen, csupasz arc volt.
Mára maszatos és gúnyos mosolyú lett. 
Jövőre álarcos lesz.

szerelem
pókhálós kalapja fogason 
izzadt ingje karosszékre téve 
nem haragszom 
nevetek
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GOMBKÖTŐ MAGDÁS

Életmozaik
A tárgyalóterem padjaiban emberek 

feszengtek.
Halkan mormogtak egymás között. 

Bejött a bíró is. Mindenki fölállt, leült, 
elhallgatott, de csak egy percre. Aztán 
morajlott tovább. Hiába intett minden
kit csendre az ősz hajú ember.

Sokan voltak ott. A férfiak felvették 
a legszebb öltönyüket. A nők idegesen 
igazgatták a hajukat. Kezüket tördel
ték, várták, mikor kerül rájuk a sor.

Kilenc óra volt.

Összeszorított, remegő térdekkel, 
szorosan, ültünk egymás mellett, ahogy 
két fázós veréb ül a dróton eső után. A 
kezünk ölünkbe ejtve, ujjainkkal bab- 
rálódtunk, és ruháink szegélyét gyűrö- 
gettük. Néha egymásra néztünk, de azt 
is csak úgy finoman, a szemünk sarká
ból egy-egy pillanatra. Kicsit lopva, ki
csit kutakodva. Talán mindkettőnk fejé
ben az járt, hogy mit gondolhat ebben a 
percben a másik. Szólni nem szóltunk. 
Nem volt mit. Szanaszét hevertek a 
gondolataink. Fáztam. Talán a tárgya
lóterem hangulata tette, talán csak a 
reggeli erős kávé, talán másvalami, ami 
megremegtette a csontjaimat és fölbor
zolta a tarkómat, amitől hideg veríték- 
cseppek folydogáltak le a hátamon, vé
gig a gerincemen az utolsó csigolyámig.

Végignéztem rajtad. Ezt az öltönyt, 
amit m ára vettél föl, ta lán  az esküvőn
kön viselted először és most, másodjá
ra. Aztán végignéztem magamon is. 
A piros bársonynadrágomon és a fod
ros, fehér, lenge ingemen. Hirtelen el
szégyelltem magam. Fölvehettem volna 
valami alkalmatosabb öltözéket is, az
tán  eszembe jutott, hogy végtére is nem 
álarcos bálra jöttem és nem ez életem 
legboldogabb pillanata.

Az ablakon át beszüremlett az utca 
reggeli zaja. Valahol szódás üvegeket 
pakoltak le. Csörömpölve koppantak a 
rakodó legények erős markából az utca 
kövezetére. Szeméthordó autó csattog
tatott.

A hulladék bűze felszállt, összeke
veredett a pékség kenyérillatával, s 
ez a furcsa szag terjengőzött tovább. 
Rátelepedett a hideg bőrömre és bele
itta magát az előttem ülő nő barna, vé
konyszálú hajába is. Mentő szirénázott, 
járdát söpörtek, dudáltak a türelmetlen 
autósok. A közeli iskola udvarán gyerek
zsivaj. Éppen becsengettek. Egy kislány 
az édesanyjáért sipított vékony gyer
mekhangján. Talán az uzsonnáját felej
tette anyukája szatyrában, talán csak 
egy ölelésre vágyott. A szemben levő 
börtön ablakából mélán bámult rám egy

EMŐKE
bozontos fejű, szakállas férfi, aztán be
emelte a párkányról a bádogtányérban 
párolgó ételt és eltűnt a félhomályban.

Pókhálót lengetett a szél az ablak
tok sarkában. Nyolclábú, barna, éhes 
tulajdonosa rohangászott fel -  alá. 
Szövögette hálóját zsákmányra vár
va. Nincs szerencséje. Egy légy sem 
akaródzik arrafelé repülőzni. Hiába. 
Akadt ma a legyeknek fontosabb dol
guk is. Lábukat dörzsölgetik, apró pon
tokat raknak a mennyezet ékes felira
ta ira  és a padokra lenéző, évtizedek óta 
mozdulatlanul álló, igazságot képviselő 
Iustitia poros orrának hegyére is.

Ebben a nagy összetömörülésben ér
dekes hangulat fogott el. Mindenféle 
ügyeket tereget mindenki a bíró elé. 
Egyszerre lett mindenki szemtanú
ja  mindenki életének, s mindenek fö
lött állt a bepettyezett Iustitia egyik 
kezében pallossal, másik kezében mér
leggel, szembekötve, hogy pártatlanul 
sugalmazza a makulátlan igazságot. 
Furcsa dolog ez. Nekünk nincs beköt
ve a szemünk, mégsem tudunk mérle
gelni. Egynémely ember a fejét csóvál
ja, egynémely ember torkát köszörüli, 
felszisszen valami különös helyzet hal
latán, a másik hevesen bólogat, ha fel
fedez a sorsok között a magáéval vala
mi hasonlatosat, és rokonszenvet érez 
emezzel vagy amazzal. A nő elhagy
ta  a gyerekét, és Spanyolországban 
szedi a narancsot barna szeretőjével. 
Megfáradt nagyszülők vállalnak gyám
ságot szöszke kisbabáért. A bíró rosz- 
szallóan húzza össze vastag szemöldö
két, de m ár koppan is a kalapács. Az 
ügy elintézve. Anya továbbra is szed
heti a narancsot, a nagyszülők meg... 
szóval csak valahogy intéződött el. 
Húszperces viták folynak a gyerektar
tások körül, de valahogy mind ugyan
arról az egy dologról szól: sértett vagy 
megunt házastársak cibálják ki egy
más zsebéből a pénzt, ha már mást 
nem nagyon cibálhatnak egymáson. 
Az apa lelépett egy nőcskével. A sértett 
feleség követelőzik. Az apa nem érti. 
Hiszen ő szerelmes, hagyjanak neki bé
két. Szabadulni akar. Tán a szemében 
némi undor is van, de viseli nyugod
tan. Egy másik helyzetben meg a férfi 
emelt panaszt, mivelhogy az asszonyka 
követeli magának a jussot, de a gyere
keket hónapok óta elfelejtette hazahoz
ni a nagymamától, és senki nem értet
te, hogy akkor most kit kell eltartani. 
Apró kis figyelmetlenség.

Iustitia a fejét rázná, ha nem lenne 
bronzból kiöntve.

De haladjunk tovább. Egy másik em
bernek a kutyáját akasztotta fel a szom
szédja, mert amaz nem bírta megadni 
az adósságát. A sokadik meg kirabolta 
a szülei üzletét, s előkerült egy bilincs

be vert -  mondhatni csak férfiembernek 
kinéző egyén is -  aki kacagva adta elő 
legújabb, bravúros hőstettét, amit delí- 
riumos állapotban követett el egy tizen
két éves leányon. Közben persze büsz
kén nézett hátra  az asszonykájára és a 
rajta csimpaszkodó gyerekekre. Jó pél
dakép lesz, ha felnőnek ők is. A bíró per
sze rögtön kiküldi őket, kiskorú szájtá
tik ne hallgassák a felnőttek mocskait.

Az ember érdekes állat. Szereti a 
pénzt. Ez életének fő mozgatórugója és 
képes érte szép ruhájában perlekedni.

Tornyosulnak az akták, koppannak 
a kalapácsütések, csilingel a sorok vé
gén az írógép csengettyűje.

Eldől a pénz sorsa, a gyerek sorsa, a 
jóké, a rosszaké, a mártíroké, az áldo
zatoké, a felelősséget átvállalóké, a fele
lősséget elhárítóké, a narancsszedőké, 
a kapzsiké, a fukariké, az álmodozó
ké, a bűnözőké, a felszarvazott férje
ké és a mérges feleségeké. Persze min
den csak nézőpont kérdése, hogy ki a jó 
és ki a rossz ebben a játékban. Van-e jó 
és rossz, győztes és vesztes egyáltalán. 
Mert egyik így látja, a másik úgy. Csak 
a szerelem dolga nem dől el, ami meg
szűnt, elillant vagy odébbállt és hara
gosan számon kérjük a másik elveszett 
érzéseit és a boldogságunkat, amiről 
azt hisszük, nem is rajtunk áll, hanem 
mindig a másikon. Végtére is, senki 
nem győz. Mind áldozatok vagyunk, sa
já t kis mozaikéletünk áldozatai.

A gépírókisasszony ír, a gépírókisasz- 
szony összenevet az ügyvéddel. O már 
sok ilyet hallott.

Könnyű neki, a kisasszonynak. O 
mindig szép, mert ez is a munkájához 
tartozik, hogy szép legyen, és hogy nyú
zott arcú, kiöltözött embereknek gépel
jen. Hosszú, göndör, szöszke haját a fe
je búbjára csavarintotta kontyocskába. 
Karcsú is, mint a nádszál, a szeme kék, 
akár a nyakába hanyagul odavetett se
lyemsál. Talán ő a legüdébb ebben a te
remben. Nincs rajta semmiféle részvét, s 
még a szánalom legapróbb jele sem mu
tatkozik hamvas arcocskáján. Neki min
den mindegy, ő csak a munkáját végzi.

A gépírókisasszony ír, a gépírókisasz- 
szony nevet.

A bíró a nevünket szólítja. Te mellet
tem állsz. Vagy toporogsz tán, alig ész
revehetően ritmust dobol a lábad. Igazad 
van. Legszívesebben én is máshol len
nék. Mindjárt dél van. Látom rajtad, te 
is unod. Szórakozottan diktálod le a ne
ved a kisasszonynak, aki közben fel se 
néz, egyre csak pusmog és nevetgél.

Régóta nem láttalak. Reggel, amikor 
a téren találkoztunk, m ár messziről ki
szúrtam, hogy lefogytál. Mióta elköltöz-

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

tem, megnyúlt az arcod és a szemedbe 
különös fény költözött. Nem is ragyog, 
nem is tompa. Olyan megmagyarázha
tatlan. Pedig én mindig tudtam, mi van 
a te szemedben. Szép szövetkabát volt 
rajtad.

-  Csinos kis darab -  morzsoltam uj- 
jaimmal a szegélyét, s közben azt gon
doltam, hogy régen te sosem vettél vol
na fel szövetkabátot.

-  És hogy vagy? -  kérdezted hosz- 
szú hallgatás u tán egy párkánynak 
támaszkodva látszólag könnyedén. 
Nagyot szippantottál a cigarettádból. 
Közömbösen vontam egyet a vállamon.

-  Boldog vagyok -  szólaltam meg h ir
telen. Csak úgy kijött a számon és ma
gam is elcsodálkoztam.

Talán nem is kellett volna monda
nom, m ert neked valahogy soha nem 
is mondtam. Aztán osztozkodni kezd
tünk ismét az összegyűjtött kis tárgya
inkon. Tied a mosógép, az asztalom, az 
ágyam, a kelengyém fele, a gáztűzhely, 
a bútorok, a szőnyeg, amin felnőttem, 
egy másik, amit anyámtól kaptam  ka
rácsonyra, egyszóval minden, amit kö
zösen vettünk. Meg az is, amit nem. De 
ha jól esik neked, há t legyen. Persze, 
én megértem, én mindent megértek. 
Ráadásnak még a szüléimét is meg
kaptad, amikor én m ár távol voltam. 
Ajándékba. Egy cseppnyi fájdalomdíj 
mindenkinek jár. A jó magaviseletért. 
Velük töltheted a hétvégéket, amiket 
nekem kellett volna. Persze engem nem 
hívtak. És eheted anyám főztjét, amit 
nekem kellett volna ennem, m iután el
költöztem és nyomorogtam fillértele- 
nül az ócska, hideg, lepukkant, albérle
ti lakásomban. Ha kérnéd őket, téged 
még biztosan be is fogadnának, aho
gyan engem nem. Ha nevet változtat
nál s egy lakcím is kéne, ahova hiva
talosan tartozhatsz, azt is megkapnád, 
de nekem ilyen nem jutott. Mert hát 
a szemétdíjat, azt fizetni kell, még ha 
nem is lakik ott az ember. De te nem 
vagy a helyemben, nem kell ilyeneken 
rágódnod, mert te a helyeden m arad
tál, neked jó volt úgy. Talán nem is ké
ne haragudnom rád emiatt. Nekem is 
m aradt pár rongy, kacat, s a csorba 
csuprom.

Még egy kicsit játszom veled, mint 
macska az egérrel, teszek egy utolsó 
próbát.

-  A szőnyeget sem vihetem? — és gú
nyos mosoly bujkált a szám sarkában -  
Azt különben is én kaptam anyámtól.

-  Nem -  inted makacsul és komo
lyan, m intha az életeden múlna -  Nem 
akarom, hogy másvalakivel hemperegj 
rajta. S különben is, nekem egy szép 
emlék.

Bólogatok, és eszembe ju tnak a szép 
emlékek azon a szőnyegen. Sok éj

szakát aludtam át rajta -  egyedül. 
Kétségtelen, az ilyen emlékek megőr
zésre szorulnak egy biztos helyen.

-  Mikor jössz haza? -  kérdezed terel
ve a szót, mit sem sejtve, hogy milyen 
ócska kis gondolataim vannak.

Szerettem volna belekiabálni az el
múlt hat év keservét az arcodba, de 
csak ennyit mondtam:

-  Ha meghívnak és beosztjuk egy
mást anyámnál. Egyik hétvégén te, 
másik hétvégén én... Hogy ne legyen 
ütközés -  és kínunkban mindketten ne
vettünk, de egyikünk torkából sem tört 
elő igazából, s hát nevettünk, ha már 
épp nem sírhattunk rajta.

Gondolataimból az írógép kattogása 
rángatott újra a tárgyalóterem közepére 
a pódium elé. Már csak egy kis rivalda
fény kéne. A cirkuszok fontos kelléke az.

Két korty kávé között finom kis ke
zével dobálja a betűket a gépírókisasz- 
szony papírra.

Egy sor, két sor, három sor, néhánya- 
dik, sokadik, sorok végén csengettyű. 
Életünk apró mozaikjai.

Néhány kérdés, kérdésre néhány fél
szeg válasz. Tőlem, tőled, csendben, 
szinte szégyellősen, hisz tudjuk, az igaz
ság más, s mégis jobban hangzik így, 
hivatalos formába öntve. Valahonnan 
messziről hallom a saját hangom, ide
genül cseng, mintha nem az enyém len
ne. Kész, vége, kipréseltük magunkból 
a nagyközönség előtt, amire pár hónap
ja még igent mondtunk. Most felcserél
tük nemekre meg tagadókra, s a pap is 
örülhet, aki összeadott minket. A szer
tartás  végén kezet fogott velünk és azt 
mondta: „úgysem maradtok ti együtt”. 
Végtére a papoknak is igazuk van, mert 
ők az Isten szószólói.

Igaz, nem egymás szemébe mondtuk, 
hanem csak úgy, a gépírókisasszony fe
lé, hogy valami elmúlt, elszaladt, nem 
kellünk m ár egymásnak.

Utolsó csengettyű után utolsó kala
pácsütés. A bíróé.

A gépírókisasszony kecses -  hanyag 
mozdulattal hajtogatja össze moza
ikéletünket a festett körmei között. 
Bezsúfolja a többi, irattartóba rejtett 
életmozaikok közé, amik az asztalon 
tornyosulnak, amiknek főhősei futósza
lag-módra szállingóztak ki a teremből 
egymás után, s várják ugyanúgy, hogy 
pecsétet nyomjon rá valaki, egy másik 
kisasszony ápolt keze, hogy bekerüljön 
minden az archívumba az utolsó kala
pácsütés után.

Meleg van. Te is rám  nézel. Kutatunk 
a másik arcáról valamit, valami olyat, 
amit eddig még nem láttunk, s ju t 
eszünkbe tán  az is, hogy mi megígér
tük valamikor. Megígértük életre -  ha
lálra, hogy igen, úgy lesz. Aztán nem 
lett úgy.

Valami mindig hibádzott. Valaki 
nem volt elég jó, elég figyelmes, elég tü 
relmes, elég kedves, elég önfeláldozó. 
Aztán nem volt kézben kéz. Aztán mo
soly sem volt, mit reggelre tartogattunk 
egymásnak álmainkban. Aztán ebéd 
sem. Aztán testmeleg sem. Aztán álom 
sem. Aztán semmi sem.

Majd valaki mással másképpen lesz. 
Talán jobb is lesz annak a valaki más
nak, mert megkapja azt a szeretetet, 
amit egymástól vontunk vissza életünk 
néhány jelentős pillanatában.

A kijárati ajtó előtt megálltál egy 
másodpercre, és intettél egy presszó fe
lé. Kávét rendeltél. Magadnak erőset, 
rövidet, cukornélkülit. Nekem hosszút, 
tejjel és cukorral, ahogyan én szeretem.

Eszembe jutottak a napjaink, a mo
hó érzelmektől átémelygett éjszakák, 
a kávépecsétes hajnalok és az a reggel, 
amikor kifogytak belőlünk a csodák.

Ültünk egymás mellett hallgatagon. 
Sok olyan napunk volt, amit kitöltött 
ez a furcsa szónélküliség. Könyvet vet
tem a kezembe, sálat kötöttem, pedig 
utálok kötni, te a tévét bámultad, hogy 
ne kelljen mégsem valami értelmeset 
mondanod.

-  Csak cibáltuk egymást ide-oda, 
szeretve és lökdösődve. Csak játszottuk 
az örök játékot, egy lépést előre, ket
tőt pedig hátra. Ha vallattál, én tagad
tam, ha én kérdeztelek, te elnémultál. 
Nincs mit mondanod, jelentetted ki pár 
hónap után. Aztán mégis közeledtél, de 
mire kinyújtottad a karod, én már ár- 
kon-bokron túl voltam. Aztán hazaván
szorogtam, te ellöktél, s mikor megfog
tad a kezemet, az enyém folyt ki a te 
kezedből, mire válladra hajtottam vol
na a fejem, te m ár nem voltál sehol, s 
mire ragaszkodni kezdtél, én löktelek 
el magamtól. Követelőztem, nem adtál, 
de ha te akartál túl sokat, elbújtam a 
sarokba. Mire szemedbe fúrtam  a te 
kintetem, te elkaptad a fejed, mire aj
kamhoz tapadtál volna, én m ár másén 
csüngtem. Mikor kapni szerettem vol
na, te m ár nem adtál, mire adtál volna, 
nekem már nem kellett. Ha itt vagy, 
m ár nem kellesz, ha itt vagyok, már 
nem kellek.

-  Játszottuk az örök játékot és eltán
coltunk egymás mellett. Mintha soha 
nem is já rta  volna a lábunk egyszerre 
a lépéseket.

-  Sajnálom. -  mondtuk ki, pedig de
hogy sajnáltuk már.

Valamit szerettél volna még monda
ni, de egy hang sem jött ki a szádon. 
Talán miattam volt, talán az én feszen
gésem miatt, vagy, mert nem akartam  
észrevenni a mozdulatodat. Utólag már 
bánom is kicsikét.

A saroknál intettél. Nem könnyedén, 
nem nehézkesen, de magam sem tudom 
megmagyarázni, hogyan.

A  KlLOMETRlK
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A végesség 
biztonsága
Horváth Előd Benjámin
interjúja Adorján! Pannával

-  Szerintem te kegyetlenül megfigyeled az 
embereket. Honnan jönnek a karaktereid?

-  Minden írásom rólam szól, és gyak
ran magammal rántok másokat is. 
Rendszerint megpróbálom elbújtatni a 
valóságot, hogy ne látsszon ki egyértel
műen a szövegekből, de egyértelműen 
érzem, hogy minden próbálkozás ellené
re és minden sikerült novellához le kell 
meztelenednem. Ehhez szükséges a ke
gyetlenség, elsó'sorban önmagámmal 
szemben. De néha úgy érzem, hogy má
sokkal is kegyetlen vagyok, és ez elbi- 
zonytalanít. Nem tudom, szabad-e.

-  Mikkel foglalkozol mostanában?

-  Budapesten vagyok, és most diplo
mázom a Károlin színháztudomány mes
terképzésen. Kikerültem végleg az okta
tás biztonságából, ez elég ijesztő' tud lenni. 
Muszáj lesz kitalálnom, mi vagyok, ha nem 
lehetek csak diák. Egyelőre leginkább a pá
lyakezdő munkanélküli címet viselő doboz
ban érzem a legotthonosabban magam, de 
nagyon vágyom a pályakezdő független ön
fenntartók dolgos, fáradt, de boldog karába.

-  Nekem az jött le például az írásaid
ból, hogy a halál lehet szebb, mint az élet, 
és mindig újrakezdi a táncát minden. 
Lehet erre az örök mozgásra alapozni?

-  Ez a vallásos neveltetésem miatt van. 
Bármennyire eltávolodtam az intézmé
nyes vallástól, képtelen vagyok teljesen 
hit nélkül élni. Ez a hit pedig egyszerre 
megnyugtató és reménytelen, és mindig 
a halálfélelemből következik. Hogy újra
kezdi-e a táncát minden... ebben nem va
gyok biztos. Inkább a végesség biztonsá
gára alapozom. Persze mindig mindent 
újra lehet indítani, ahogy a szereplő is 
meghal a novella végén, majd egy másik 
szövegben élve visszatér. Ez tulajdonkép
pen a hit, nem? Hogy nem bírjuk elfogad
ni, hogy csak ennyi az élet. A művészet 
egyszerre tereli rá és el a figyelmet erről. 
Azért írok, hogy meg tudjak birkózni a lé
tezés értelmetlenségével, és arról írok, 
hogy az élet élhetetlen.

-  Van jelmondatod?

-  Nincsen jelmondatom, gyakran még 
mondataim sincsenek. Kering bennem pár 
közhely, hogy minden rendben lesz meg 
ilyenek, és mindenkinek szoktam aján
lani, hogy írjon naplót meg fusson meg 
igyon sok vizet. Szeretem vacsora közben 
eltenni a telefonom meg a laptopom, hogy

ne vonja el semmi a figyelmemet, szeretek 
az emberek szemébe nézni, amikor beszél
getünk, és úgy táncolni esténként egyedül 
a kedvenc számaimra, mint egy majom. 
Ezek az én bölcsességeim.

-  Szerinted mitől lesz igaz egy történet?

-  Fogalmam sincs. Talán amellett, 
hogy a szavaknak egymás mellé téve va
lamilyen jelentésük van, valami más is 
összeköti őket. Valahol valamikor olvas
tam azt, hogy attól jó egy történet, hogy 
az író belehalna, ha nem írhatná le. Hát 
kábé ez. Jó lenne emlékezni, hogy kihez 
tartozik ez az okosság.

-  Mesélj magadról valami érdekeset... 
nem muszáj igaz legyen.

-  Egyszer Kolozsváron mentem az ut
cán, tavasz vagy talán nyár volt. Nagyon 
jó hangulatban lehettem, mert azt talál
tam ki, hogy ahogy elmennek mellettem 
az emberek, mindenkinek beszívom az il
latát. Az illat mindig azonnal az ember 
után jön, és ahogy a veled szemben jö
vő elhalad melletted, az elhaladás után 
egy töredékkel kell belélegezned, hogy 
megérezd. Távolról figyeltem a felém ér
kezőket, megpróbáltam előre kitalálni, 
milyenek lesznek, és ha megvolt, megpró
báltam kitalálni, honnan jönnek, merre 
mennek és milyen az életük. Minden illat 
vagy bűz boldoggá tett, olyan volt, mint
ha a saját fejemben, a novelláim szereplő
válogatásán volnék, ahol megismerem a 
jelentkezők legféltettebb titkait és izzadt
ságszagát, aszerint döntöm el, hogy fel
használom őket vagy sem. Az emberszag 
— ennél mélyebb nincsen.

A kiszolgáltatottság nehéz mámora
„Ha ezt vizuálisan kivetíthetnénk, e 

versek anyaga és motívumai igen érde
kes mandalákat alkotnának. Versekként 
mindig felettébb ihletett mulatságok, 
de gyakran sokkal többek.” -  írja Ted 
Hughes Sylvia Plath összegyűjtött ver
sei elé (Sylvia Plath: The Collected Poems, 
HarperCollins Publishers, New York, 1981
— fordítás tőlem). Talán ugyanez elmond
ható Adorjáni Panna prózájáról is. A hang, 
amin megszólal, természetes és hétközna
pi. Zökkenőmentesen haladnak a történe
tek, és látszólag mintha nem is akarnának 
érdekesebbek lenni. Mintha nem akar
nának súlyosabb témákról beszélni, fo
gyaszthatok, gördülékenyek, beolvadnak — 
szépen körbeszövögetett, körbefestegetett 
mandalák. Ám ez csak a látszat, valójában 
a szálak és ecsetvonások iszonyú mélysé
geket és barázdákat takarnak. Kislányok 
titkai, felnőtt férfiak keserűsége, a halál 
gyönyörű szédülete, libidók, traumák és 
még millió egyéb dolog, amiket csak úgy 
lehet elmondani, ha nem mondjuk ki őket
-  csak körülírjuk. Körülírjuk a megszokott 
szavainkkal, elmeséljük a történetet mint
ha csak a boltba mennénk le, vagy egy ká
vézóban ülnénk, és csevegnénk, vagy es
ne az eső és éppen anyánkkal beszélnénk 
skype-on. És utána jövünk rá, hogy vala

mi történt közben. Valamit megneveztünk 
úgy, hogy nem is neveztük néven. Valami 
a helyére került. Vagy éppenséggel elmoz
dult onnan.

Például a nyomorúságáról az ember 
így beszél. Kerülgeti. Eltáncol felette. 
Es mindenkinek megvan a maga nyomo
rúsága. A maga forró kásája. A fehér
neműi közé rejtett üveg ginje. A vérsze
me, a fáradtsága, a hajnali hazatérése, 
a megbocsátás pillanata. A kiszolgálta
tottsága. Nagy érdeme ezeknek a szöve
geknek, hogy a tragédia, a valódi problé
mák, amiket feldolgoznak és a feloldozás 
is a sorok mögül néz vissza ránk. Nincs 
kimondva semmi, de nagyon erősen érez
zük. Hétköznapi élethelyzetek és néző
pontok, érzések beszélnek önmagukért 
és a történetért, amivé összeállnak. Egy 
unoka találkozik a halállal, és fantáziál- 
ni kezd róla, de a világ megy tovább za
vartalanul. Családi dráma, Mozart szól, 
elalszik minden, minden megy tovább. 
Anyák rángatják bele öntudatlanul a lá
nyukat a saját zavarukba, a lányokban 
pedig visszafordíthatatlan nyomot hagy
nak anyjuk férfijai, ám az éjszaka és a 
nappal a megszokott rendben váltja egy
mást. Egy idős hölgy egy kővel megdobált 
kutyával együtt várja a halott férjét és a

szabadító halált. „Akkor jó. Majd még be
szélünk. Hívjam majd. Majd hívom. És 
majd jöjjek haza. Majd jövök.” -  nincs mi
ről beszélni, csak a folyamatos vágyako
zás van, hogy majd elmondhassuk, ami a 
levegőben van. És a tragédia, hogy való
színűleg nem fogjuk elmondani soha. Ha 
elmondanánk, megállna a világ. Csak 
történeteket tudunk elmondani, és utána 
se tehetünk egyebet, csak elölről kezde
ni ezt a végtelen, reménytelen, nyomorult 
táncot. Van ebben valami szédítően szép. 
Az ember nyomorúságában és kiszolgál
tatottságában. A mocskos kis titkaiban, 
ahogy sejlenek a felszínen. A játszmái
ban, amik a felszín alatti sebeket gyó- 
gyítgatják. Abban, hogy a halál egyszer
re végzetes és természetes. Abban, hogy 
minden eltávozás egyben hazatérés is. 
Hogy nincs viszony, amiben ne volnának 
egyenlőtlenségek. Nincs valóság, amiben 
ne volnának tabuk. Nincs szép csúnya 
nélkül. Ha távolról nézzük, a létezés moz
dulatlan. Ha közelről, minden megállás 
nélkül körbeér és áramlik benne örökre. 
Távolról az egész csak egy játék, közelről 
viszont vérre megy minden nap. Nincs 
mit tenni, mint várni a következő törté
nést, hogy elringasson vagy végezzen ve
lünk.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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SZŐCS ISTVÁN

Költő, hazudj, de rajt’ ne fogjanak
Mottó:
így ülök itt, kint és bent sötét, holott még élek percegve 
Fába furkálódzó tehetetlen féreg. Időnként szólok is 
vagy magamban csak úgy, nem tudom már; bizony 
bizony eszembe jön most rettentő nagy hazugságom egyszerre.

(Kondor Béla)

A címbeli fenyegetés csak amolyan évő- 
dó' ejnye-bejnye, kacsintás... Igazából az 
veszélyes a költőre, ha igazat mond. Kezd
hetnénk a szomorú példákat akár Ovidius 
esetével, vagy tallózhatnánk Nabukodo- 
nozor, avagy a Mennyei Birodalom korá
nak „irodalomtörténetéből”...

Az amolyan hízelkedő kormagasztalá- 
sok miatt a múlt század derekáról, mint 
például hegyek között völgyek között zaka
tolnak vonatok, ülnek bennük kézen fog
va románok és magyarok csak éppen any- 
nyira kuncogott az irodalmi élet, mint a 
vad fogadkozásokon, ha kell, leromboljuk 
földig a gyermekotthon sugaras falát (ha 
tudniillik az osztályellenség harcra kény
szerít stb.) Az irodalomtörténet különben 
is olyan vállalkozás, amely gyorsan felejt, 
ha meg emlékezik, megcsökötten teszi, 
szajkózva darál...

Azért éppen most jutottak eszembe a 
költészet körül hamisságok, mert már 
Kányádi Sándor is nyolcvanöt éves; nem
sokára meghal, akárcsak én; és nekem ép
pen az ő költészete kapcsán volt egy-két 
olyan manőverem, amellyel kapcsolatban 
sokan „hazugságról” szavalnak, vagy fe
szegetni akarják, hol a határ hazugság és 
példálózó ugratás között? (Különben ma a 
kisiskolás tankönyvek is olyasmivel telvék: 
válaszd ki a hazug sugallatok közül ajótl) 

Azokról a furcsa és jelentéktelen, de 
életkedvrontó feszültségekről, amelyek 
1952-től kezdve annyiszor egymás ellen 
hangolták az erdélyi magyar kisebbsé
gi társadalom művelődési csomópontjait, 
gondolom, a különböző társaságok és bi
zottságok munkaebédjeiken már mindent 
feldolgoztak.

Több fiatal szentgyörgyi költővel én 
is vitákba keveredtem: ne azon mérjék 
társadalmi súlyukat, hogy május else
jén kapnak-e meghívót a díszemelvény
re, vagy hogy Kántor Lajos neves kritikus 
névsorolvasásaiban hányszor fordul elő 
nevük... hogy új lapjukat (Megyei Tükör) 
ne csak protokolláris mérlegelések sze
rint szerkesszék... De leintettek és jelen
tőségteljesen mosolyogtak...

Fogtam erre magam és írtam nekik 
három ál Kányádi-verset. Bár több mint 
negyven éve, remélem, még jól emlék
szem rájuk: az elsőnek valami latin címe 
volt (Orbitalis... valami, sejtelmes böl- 
cselmi mélységekkel) imigyen: 

íme, hát fölértünk a hegyre 
a sziklákból font sósperecre 
mert a hegységnek sohasincsen vége 
gondoljatok a békességre

A második bensőséges, személyes han
gú lírai kitörés; Ősz című:

A pásztor: a nyájat hazahajtja 
A nyáj: aranyport ver fel és -  béget

a hűség: kopácsol-ácsol fedélszéket 
Az ember: az ember pont most...
Nem hagyhat el Téged

A harmadik vers eldobott iskolai fü
zet egy lapjából ihletődött, valami lapos 
nyelvtani feladat és osztályozása:

Menj! mentem,
Fuss! futottam,
(Mégis -  be rémes! -  
Az élet így osztályoz:)
Külalak: gondozatlan!
Tartalom: négyes.

Aláírtam, hogy Kányádi Sándor s el
küldtem nekik. Aztán hetekig: semmi. Se 
meg nem jelent, sem vigyorgó leleplezés. 
Lám-lám, értenének hozzá? Vagy az okos 
korrektornő kiszúrta!

Cendes az ajtó.......
Asszony sem moccan. Nem kérem.

Vagy a zongora nyekken néha 
alszik három lábon. E vadnak 
kilátszik minden foga.
Biztosan álmodik a negyedik 
lábról, biztosan.
És most eszembe jut sok-sok hazugságom

(K. B.)

Aztán egy szép napon bemegyek az új
ságoshoz. Megjött a lapjuk ünnepi száma 
— valami évforduló —, s benne díszhelyen 
a „Kányádi verseim”. Nevetőroham; s en
nek révén Marosi Péter kiszedte belőlem, 
miről van szó, s már hívta is telefonon a 
Megyei Tükör szerkesztőségét. Kiderült, 
Kányádi akkorra már beszélt velük, s csak 
annyit kérdett csendesen: Megőrültetek? 
Szerencsére, hogy Marosi beszólt, mert 
már készültek írni a hibaigazítást; a ver
sek a Kenézéi stb. Erre rohantak az 
ügyészségre. Az ügyész lapozgatta a pa
pírokat: Hüm-hüm!... Hozzátok el a boríté
kot is!... Hozták. Csakhogy én a boríték há
tára azt írtam volt, olvashatóan: „Ex. Peri 
Ment”... „Na, akkor, kedves fiaim, mondta 
az ügyész, „le vagytok mind... szavazva!” 

Kányádi úriemberként viselkedett, 
egy szóval sem szitkozódott senkinek. És 
éppen emiatt támadt most bennem aggo
dalom: nemsokára meghalok és nyilván 
Kányádi is. Csiki László is meghalt már. 
És jönni fog egy doktorandus, filológus: 
kutatni kötetbe fel nem vett verseket; és 
akkor bizony...? És ezért szánom rá ma
gam épp most e vallomásra.

Az irodalomtörténészek különben is rém 
lassúak. Például Kántor Lajos a Korunk 
idei 5. számában rájön, hogy nem vagyok 
azonos Szőts István filmrendezővel, s ezt 
kétszer is elmondja. (Éles elmére valló fel
ismerés 50 év késéssel!) Aztán hirtelen el
kezd játszadozni nevemmel: Mit sütsz, kis

szűcs, friss, sós húst sütsz? Ehhez mit szól
jak? Hogy agingis logis, cantor úr fúr is ás 
is? Vagy azzal a beporosodott ugratással 
jöjjek, hogy irodalomtörténészünk már a 
trójai háborúban is személyesen részt vett, 
Menelaosz oldalán Kontárlajos néven?

Hanem tréfa ide meg oda, Kántor Lajos 
mikropamfletjéből kiderül, az ősszavak 
iránti érdeklődést s hasonlókat intellektu
álisan degradálónak, nevetségesnek ta rt
ja. Ez nem is volna probléma, ha éppen 
Kántor egy bizonyos Szabédi Társaságnak 
nem volna vezető személyisége, és egy bi
zonyos Szabédi-szobának fősekrestyése. 
Sok-sok éve tartanak Szabédi-napokat, ki
rándulásokat, munkaebédeket; ám vajon 
foglalkoznak-e Szabédi szellemi hagyaté
kával? Szabédi utolsó nagy kalandja a ma
gyar nyelv őstörténete volt. Környékükön 
egyedül én írtam róla, de nem hiszem, 
hogy e Szabédi-klubnak tudomása lenne 
róla. Irodalmi műveit sem népszerűsítik
— vajon hogyan zajlanak e munkaebédek? 
Mi az előétel és mi a csemege?

Dél van a csárdában. Hét fehér pincérke 
tálakat ejt el és csúnya levest önt ki e 
borzalmas fejeknek...
... Bámulatos (K. B.)

Foglalkoznak-e szépprózájával? Kiad
ták-e újból a Veér Anna alszik című „pszi- 
cho-fantasztikus” kisregényt? Utoljára 
Csehi Gyula írt róla egy jobb tanulmányt
-  vagy negyven éve! A fiatalabb irodalmár 
és művészeti érdeklődésű „tömegek” egyál
talán nem ismerik. Mint ahogy Ész és bű
báj című tanulmánykötetét sem, amely mi
att mi, tanítványai „az eszes és bűbájos” 
Szabédiként emlegettük. Ha verseiről tud 
valaki valamit, az csak proletkultos „takti
kai korszakának” rigmusai! Sohasem hal
lottam idézni még azt a híres versét sem, 
amellyel, mintegy anticipálva, eltörli — 
Storno -  rövid, díszmarxista korszakának 
szellemiségét: „Én nem nyúlok a világhoz, 
mert nem tudom, hogy ki csinálta, és nem 
tudom, hogy mért csinálta?” És a műbírála
tai? Amit pl. a Traktor apoteózisáról írt?...

Mostmár Hogyne és Bizony, Bizony 
Meg már Persze, Persze is.

(K. B.)

Azonban én ezt most a külvilágra és a 
túlvilágra bízom.
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HERTZA MIKOLA

H á r o m  a lm a
Kitettünk három almát az asztal

ra: egy gyanúsan szép citromalmát, 
egy másik, teljesen ép jonathánt és kö
zépre egy jól láthatóan kukacos batult. 
Szóltunk Kenderes Lehelnek, hogy be
mehet. A kísérlet elkezdődött, kezünk
ben jegyzetfüzet és golyóstoll, szemünk
ben izgalom -  szépen visszaverődött 
a rejtett ablakot takaró tükörfalból -, 
agyunkban feszültség: melyikbe fog be
leharapni?

Kenderes Lehel álldogált egy kicsit 
az asztalnál, nem is az alm ákat figyel
te, nézelődött, forgolódott. A végén még 
hahózott egy keveset, majd kijött az aj
tón. Almába nem harapott.

Mi, a Vidéki és nem Fővárosi 
Pszichológia és Mezőgazdasági Egyetem 
tanári kara, az Átlagemberek Kiszá
mítható Viselkedését Megjövendölő 
Statisztikai Hivatal munkatársai vé
leményét kikérve és felhasználva ki
jelentjük: Kenderes Lehel leginkább a 
jonathánt választotta volna.

Néha őrült 
pillanatban
Van aki ejtőernyővel ugrik ki repü

lőkből, egyesek vékony kötélen lógva 
sziklát másznak. Mások sziklát mász
nak - kötél nélkül. Van aki biciklivel 
száguld lefele meredek erdei ösvényen,

kiálló gyökereken, arcába vágó ágakon 
keresztül. Vagy kötelet köt a derekára 
és leugrik magas helyekről. Van aki au
tójával versenyez vonattal, hogy átérjen 
előtte a síneken. Van aki viperamérget 
gyűjt, vagy éppen gyilkos galócát főz fél 
napon keresztül, hogy elfogyaszthas
sa. Van aki kihúzott drótsodronyon á t
egyensúlyoz szakadék felett.

Bevallom, néha én is hallom a ve
szély hívását.

Ilyenkor odateszem a kávét főni, és 
miközben átjár a kéjes várakozás bi
zsergése, a fiókból előveszem az irataim. 
Kirakom őket az asztalra, egymásra do
bálva: az anyakönyvi kivonatot a szüle
tésemről, az útlevelem, a lakás adásvé
teli szerződését, a hetedikben Vicának 
írt, soha át nem adott szerelmes leve
lem, a telekkivonatot, a honosítási papí
rokat, az érettségi bizonyítványt, az au
tó törzskönyvét, az egyetemi oklevelet, 
a lakásbiztosítást, a munkaszerződé
sem. Majd mindezek tetejébe a kis gu
milabdát. Behozom a konyhából a fehér, 
egyszer használatos, mégis rengeteg- 
szer használt műanyag pohárba töltött 
gőzölgő kávét, óvatosan leteszem az asz
talra, rá  a gumilabdácskára, veszélyes 
szögben megdőlve. Megvárom, amíg a 
pohárban a fekete lé felülete abbahagy
ja az imbolygást és beáll a hajszálon 
függő' egyensúly. Odahúzom a székem, 
ráülök, és feltéve a lábaim az asztalra -  
csak óvatosan! -, hátradőlök, a szék két 
hátsó, recsegő lábán hintázva.

És miközben feszülten figyelek, jeges 
félelemtől hangosan, zajosan fülembe ve
rő szívvel, testemet őrülten égetve járja 
át az adrenalin: egyetlen rossz mozdu

lat, egy földrengés, egy kicsapódó ajtó, 
egy váratlan hang, a súlyom alatt magát 
megadó szék, a nem rendeltetés szerint 
használt műanyag kapitulációja, vagy 
akár egy mindezek lehetősége miatti 
ijedt megcsúszás, és minden ami vagyok 
és voltam ott fog szétmállani barnán, a 
forró kávé gyorsan szétfutó tócsájában.

F e lk é s z ü lé s
Koncberger Tivadar felkészült a le

hetetlenre.
De a lehetetlen -  ne lepődjünk meg, 

hisz végül is ez a legvalószínűbb lehe
tőség — nem történt meg. Azt is mond
hatnánk, hogy Koncberger Tivadar hi
ába készült fel a lehetetlenre, de nem 
leszünk ilyen kishitűek, mert hirtelen 
ráeszmélünk...

Koncberger Tivadar is ham iskásan 
pisolyog (ez árulta el): erre voltam fel
készülve.

Mint szerző, most mérges lehet
nék Koncberger Tivadarra, hogy tú l
já rt az eszemen. Valami groteszket, 
valami abszurdat szerettem volna 
Koncberger Tivadar főszereplésével, de 
nem jött össze. Koncberger Tivadar ki
babrált velem. Amikor azt írtam , hogy 
Koncberger Tivadar felkészült a lehe
tetlenre, nem arra  számítottam, hogy 
Koncberger Tivadar erre a lehetetlen
re készült fel, hogy a lehetetlenre fel 
sem lehet készülni és (főleg!) lehetetle
nek nincsenek is, vagyis az a lehetet
len, hogy lehetetlen van.

Hadd el Koncberger Tivadar! Jössz te 
még írásomba, ne félj!

Á F R A  J Á N O S  

A  k i v o n a t

Hamar magával ragadt az érzés, 
hogy igazából máshova tartozom. 
Alsó tagozatban, alig pár évesen, 
kértem, hogy mutassák meg

az anyakönyvi kivonatom.
Mert miután meghalt apukám, 
még jobban elbizonytalanodtam.
A bezártság és a víziók miatt.

Azonban a lapok lenyugtattak, 
és neki is hittem még, anyának, 
pedig csak egy papír volt nála, 
egy zöldeskék, pecsételt papír.

Igazából persze nem az érdekelt, 
kiből, hanem, hogy miből fakad, 
ami folytonosságot telepít körém, 
s mindaz, ami bennem ismeretlen.

De égbe visszanéző gyermekek 
felett, álságosán és fájdalmasan, 
uralmat nyer a felnőttek akarata, 
egy túlfejlett, korlátozó értelem.

M IR C E A  D IN E S C U  

R o m á n c

Kiáltottam: „én ikonom 
hosszúlábú hajadonom!”

hozott a víz vagy víz lehettél 
bennem az égboltig eredtél

ostor a nyelvem nagy vadász 
combodon nyulakat nyalász

és mézszín szénát legelésztem 
illat voltál és én úgy éltem.

De ó szemek sűrű bozótja 
most szétráncigál három pópa

a húsom meg úgy bűzölög 
mintha deszkalapok között

míg te csikó lovat harapsz 
engem a föld hív: itt maradsz

fölöttem a halál hatalma 
szerelem -  félregurult alma.

D E M É N Y  P É T E R  f o r d í t á s a
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EGYED PÉTER

A beatkor szak költője
Veress Gerzson egyberostált versei

ről szóló írásom m ár a kolozsvári bemu
tatóra (2012. február 17. Bulgakov) el
készült, akár akkor is közölni lehetett 
volna és ez esetben mondjuk a kritikai 
követés ildomos illemszabálya -  a köve
tó' egy év -  is betartato tt volna. E so
rok írója azonban be kívánta várni a 
más helyszíneken lezajló kötetbemu
tatók, találkozók, megemlékezések ta 
pasztalatát arról, hogy miként szól ez 
a líra ma, hogyan viszonyulnak hoz
zá az egykoriak, a Veress Gerzsont és 
líráját szerető hívek és rajongók vagy 
akár csak a megemlékezők?! Ezek a ta 
lálkozók aztán rendre meg is történ
tek (Brassó, Reménység Háza, 2013.

Veress Gerzson

nov. 29, Sepsiszentgyörgy, Lábasház,
2013. nov. 30.) A szervező Orbán János 
Dénes, Bogdán László és alulírott mel
lett részt vettek ezen Veress Csongor 
Balázs és Veress Ernőd is. Megszólaltak 
a versek, megtörtént az értékelés, a 
szükséges kontextualizálás -  hiszen e 
költészet zöme mégiscsak a létezett szo
cializmus körülményei között született. 
A találkozók komplex, néhol ijesztően 
szellemidéző emlékműsoroknak bizo
nyultak, megrendítőek is ebben a nem 
könnyű műfajban. Amelyeknek a leg
főbb hozadéka mégis a versek m ara
déktalan életre keltése és ébredése volt. 
Veress Gerzson költeményei ismét be
töltötték, áthangolták az időt és a teret, 
az emlékezők arcán is kifényesedtek az 
emlékek, a költő ismét volt és van.

Az Igazolatlanul jelen -  egyberos
tált versek az Erdélyi Híradó Kiadó és 
az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholy kiadásában jelent meg 
Kolozsváron, 2011-ben. Nem mellé
kes, hogy a könyv alapjául szolgáló ki

adások -  az 1998-ban megjelent Sebző 
időben, valam int az 1999-ben (tehát 
posthumus) megjelent A múlás karne
válja kivételével (mindkettőt a Mentor 
adta ki Marosvásárhelyen) mind amo
lyan versfüzetek, alkalmatlanok e lí
ra terjedelmének a megmutatására. 
Az Igazolatlanul jelen nemcsak amo
lyan irodalomtörténeti penzum, hanem 
m úlhatatlanul szükséges kiadói vállal
kozás volt, amely -  Gáli Attila kiváló 
szerkesztésében -  a kötetből kim aradt 
verseket is tartalm azza, és bizonyítja, 
hogy Veress Gerzson költészete a ma 
élő erdélyi líra része. Ámde mielőtt az 
ezzel kapcsolatos érvekre térnénk, néz
zük meg röviden a kontextus kérdéseit.

„A létezett szocializmus cenzurá- 
lis körülményei” ... 1995-ben a köl
tő utószóval látta el Ezer énekből vér- 
zem c. kötetét. Ebben így fogalmazott: 
„Ez a megkésett könyv, melynek meg
jelenését 1990 előtt a hivatalosság poli
tikai döntései gátolták meg, nem elké
sett könyv.” (Igazolatlanul jelen, 109.) 
E sorok írója 1980 és 1990 között volt 
a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári fi
ókszerkesztőségének a m unkatársa, és 
ebben a minőségében a Forrás-sorozat 
megbízott szerkesztője. Továbbmenően 
pedig költő-barátja, Veress Gerzson 
verskéziratának a gondozója és előter
jesztője. V. G. örök jelölt volt, leadott -  
nagyon vékony — verskéziratát, a végső 
kiadói tervbe-javasolás előtt közismer
ten mindig ő vette vissza újabb javítás 
és kiegészítés indokával, aztán eltűnt 
vele egy-két évre. Pedig mindenki tá 
mogatta. Ezzel nem akarom azt mon
dani, hogy V. G. ne sejthette-tudhat- 
ta  volna, hogy néhány verse bizonyára 
fennakad a politikai szűrőn, és akkor 
kezdődik az a bizonyos levelezgetés, 
tiki-taka a főigazgatóság és a kiadók, 
szerkesztők között, amiben a költő vagy 
vállalja a kompromisszumot, vagy nem. 
Lehetséges, hogy végeredményben -  po
litikusán — V. G. ebbe a nemtelen játék
ba nem akart belemenni. Amúgy ez a 
líra politikus is, Veress Gerzson felvál
lalja -  néhol harsányan, de nem disszo
nánsán -  a nemzetét, népét féltő és azt 
tanítani akaró magyar költő hagyomá
nyos szerepét. Igen gyakran ezt úgy te 
szi, hogy költőtársainak ajánlott ver
seiben szól a megmaradás parancsáról 
és kilátástalanságáról vagy felsejlő ki
látásairól (a legnagyobb terjedelem
ben a Tamási-poémában). íme egy tö
mör megfogalmazás a Markó Bélának 
ajánlott versből (a nemzeti témához ál
talában hozzárendel egy kis talányos
ságot is): „az alulírott »nemkívánatos 
nép« / nevében szólok óvó szózatot/ mert 
megmaradni jussunk most e honban 
/ -  (b)omló igékkel, ím, beszorzatott,” 
(.Adjátok vissza a hiteinket!)

Az már kezdetben világos volt min
denki számára, hogy Veress Gerzson 
személyében és lírájában egyaránt 
klasszikusan vágáns költő, jön-megy, 
jár-kel a szűk romániai nagyvilágban, 
és költői tájakon, költészeti idiómák kö
zött is, de legfőképpen önmaga fokoza
tokban megélt érzelmei és érzelmi álla
potai, világba kiáltott érzelmi sztázisai 
között cikázik és szikrázik. Odakint 
egyre sötétebb fagy van, ámde ő min
dig lobogna, a költészeti lázállapot te r
mészetével születik és ezzel csatlako
zik a Forrás II. nemzedékének, főleg 
Farkas Árpádnak és Király Lászlónak 
a láz-állapotaira. A láz marad! -  k iált
ja versében. De miért kell mindig lázas
nak, villámszerűnek lenni? Éppen a kö
te t Farkas Árpádnak dedikált címadó 
versében fogalmazza meg ezt Veress 
Gerzson: „Szólj nem rettenve, mindig 
többet / annál, mit kér a pillanat,/ te 
temre hívni létigéink/ s bölcsünknél 
állni sorfalat. // A példa kell! Azt föl
mutatni: /  igazolatlanul is jelen!” A léte
zett szocializmus letagadhatatlan nem
zedéki tapasztalata, amelyet Veress 
Gerzson teljes mértékben felvállalt, és 
azért lehetett hiteles, a 99-től 100-ig 
c. versében jelenik meg mint nemzedé
ki vátesz és a jövőre vonatkozó tragi
kus tapasztalat hordozója. A nemlétező 
jövő a jelenben hiány, ez definiálja en
nek a nemzedéknek a tagjait a nemzet 
térképén: „NEMZEDÉKEM/ jövendő 
temetők/ életemen sorsűzte átmenők/ 
Csak bánathalkan csak lábujjhegyen/ 
Lépkedjetek lázverte szívemen” és — 
„99-től 100-ig/ BELŐLED VALAMI 
HIÁNYZIK/ Adóssága vagy önmagad
nak/ Testedben csak hiányok laknak/ 
Hiába számolod magad” (Á nemzedék 
másik tragikus sorsú költője is a hi
ánnyal definiálta önmaga léthelyzetét, 
Hiányok térképe c. verskötete 1980-ban 
jelent meg.) Veress Gerzson szerint a lé
tezett szocializmus léthelyzeteiben is 
és minden pillanatban azt kell állítani, 
hogy vagyunk, még akkor is, ha néha 
alig vagyunk, avagy szinte nem is lé
tezünk már. Szóval ez egy elég pateti- 
kus dolog (lehet), és az érdekes az, hogy 
Veress Gerzson pátosza avagy pateti- 
kus volta hiteles. Azért lehet hiteles, 
mert nem fél e szerep, póz végső hatá
rait is megmutatni -  tehát a szerepsze
rűségből, a pózszerűségből énekel
ni. Lobog, lázas, deklamál és aklamál 
— és közben odakacsint nekünk, hogy 
ugye, milyen jól áll neki és csak neki ez 
az akár a krakélerségig feszített póz. 
Jól áll neki, neki áll jól. Góg, Magóg és 
Demagóg fattya vagyok -  írja magáról.

Ezek az egzisztenciálék egy nagyon 
lágy közegben élnek. Ennek a lírának 
kölönösképpen éltető közege a hangos
ságot biztosító ama hangulati árny-és 
fényjáték, amely a hetvenes évek leg
jobb nyarait és „indiánnyarait” jelle
mezte Sepsiszentgyörgyön, az édes pro
vinciában, leginkább a Súgás-vendéglő 
kertjében, amelynek saját mítosza is
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kialakult. A hetvenes évek író-költő 
nemzedékei mind megfordultak itt, és 
fürödöztek itt a különböző asztaltársa
ságokban vagy azok mellett. Meg lehe
te tt beszélni legalább azt, ami amúgy 
úgy sem történhetett meg (ti. a szabad
ságot.) Gerzson Az eltűnt idő nyomában 
című versében fogalmazta meg, hogy e 
sajátos beállásban, a megtörtént meg- 
nem-történtségében, az egzisztencia il
lúziójában beszáll a végtelen és gyor
san átszáguld rajtunk az idő, majd 
lepörgünk, mint száraz levelek, önma
gunkról. „Sebző időben állnak a lá
nyok.../ Sebző időben ringnak a párok, 
/ Csókos koccantás a Súgás-kertbe te 
rel, / mennyi manna mind valahannya: 
/ indul a konflis Krétára el,” .. .nyilván, 
nem K rétára indult el a konflis, hanem 
a költők és a barátnőik zúdultak el a 
csodás, hangos éjszakákba, mitől egész 
életükben nosztalgiájuk támadt, nosz
talgiájuk valami olyan iránt, ami talán 
meg sem történt soha, de ott volt a kö
vetett vágy fokozataiban. A vágy csodás 
emléke mindig bearanyozza ezt a lélek- 
beli tájat, amelyet aztán soha nem is le
het elveszteni. Az emlékezet Gerzson- 
lovagot láttatja szakadatlan szerelmi 
csatáiban.

E kötetben nagyon sok költő neve fel
bukkan, sok kortárs poétának verset 
is ajánlott Veress Gerzson, ami a sze
mélyes gesztuson túlmutató közösség
vállalás és egyben a költészeti m inták 
adaptációs kísérlete is. Nagyon sok ha
bitust, költői lélegzetvételt, vagy akár 
ritm ikai megoldást kívánt V. G. hasz
nosítani, született poétái érzékének 
megfelelt az átvétel és a mintakövetés, 
a szervesített formák a kortárs magyar 
líra közegében való önfeledt fürödözést 
jelentik, ez a neki megfelelő lételem. Az 
idézett költők leginkább a II. Forrás
nemzedék kibontakozóban levő nagy
ságai, de fontos például egy itt és most, 
ma m ár alig ismert magyar író-költő

a hetvenes-nyolcvanas évek toplistájá
ról, Dobai Péter — aki Bogdán Lászlótól 
elkölcsönözve — Veress Gerzsonnak 
is amolyan bibliája lett macsóságban 
és a megoldás nélküli férfisors meg
mintázásában. Citált szerzői közül so
kan és lassan a halálos sorsot is elő
képezik, például Sütő István, akinek 
nagyon szép lírai költeményt szentelt 
(.Kártyában szőke férfi), vagy éppen a 
korszak egykori idolja, a zenész Babrik 
József. Nem kell különös követés itt ah
hoz, hogy észrevegyük: milyen követke
zetesen és statisztikus gyakorisággal 
sötétíti be önmagát e líra a halálra tör
ténő egyre gyakoribb utalásaival.

A legfontosabb az, hogy Veress 
Gerzson a beatkorszak költője, a 
Rock&Roll, a Mustang-blues emléke
zetes, a korszakra nézve emblemati- 
kus nagykompozíciók költője, ame
lyek külön elemzéseket igényelnének. 
A rockkorszak legnagyobb iránym uta
tása, hogy nem leszünk jók történelem
nek! (helyesebben egy bizonyos tö rté
nelemnek). A költő mindent á tír a rock 
c^-jára és c^-jával, jelezvén, hogy a vi
lágkorszak ez, amelyben végül is min
dent ki lehet bírni (egy kis minőségi 
rockritmussal). Ez : „MÁR MINDENT 
KIBÍROCK: / ez TO BE OR NO T TO 
BE-ROCK” Csakhogy közben jön rá a 
rocker, hogy így nincs értelme, a tisz
ta  rockban nincs alternatíva, vagy- 
vagy: csak élet van, nagy tanulság. 
“Ez TO BE OR TO BE-ROCK/ ÉN 
MÁR MINDENT KIBÍROCK:” A Beat
korszak c. versére is sokan emlékez
nek, amely egyben a kihívás és a lel
tár. Balladás-blues-os szövegében az 
az érdekes, hogy a rockos zenei hang
zást egy rímes szerkezetben próbálja 
megoldani (egyébként végig azzal kí
sérletezik, hogy a hagyományos ma
gyaros költészeti ritm ikát összeszer
vezze a beates hangzás effektjeivel). 
A korjellemző a Bereményi Gézától 
vett -  sokaktól, sokszor idézett -  mot
tó: „Mélyvízi életforma volt, / új kultú
rának  tűn t pedig, / de fölszáradt mint 
egy vodkafolt, / s eltűnt, m int a rock 
and roll music.” Akik megélték, tud
ták: óriási szabad lélegzetvétel lehe
tősége volt egy rab világban, a ve
le párosuló közösségi életformával. 
Költőnknek is ez felelt meg a legjob
ban, m aradéktalanul fel is oldódott 
benne. A költemény megszerkesztése 
zenei m intát követ, tém ák szerint hoz
za ennek az életformának a leglénye
gesebb összetevőit. A lányok a latt futó 
nőkről — prim er áru  - ,  tudni kell, hogy 
„csókunkkal fűtött éjszakáink / férjük
nek is emlegetik...)” és az etil is mél
tó helyen jelenik meg, úgymint: nyereg 
a la tt puhított vodkák, dohányfüstben 
pácolt rumok, vízhatlan borok és pat
tin to tt sörkorszakok, de a menő (köz
mondás számba is menő) a pocsolya 
sör köpetnyi rummal. Megvan ennek 
a szerkesztésnek egyfajta gag-re ki
menő bája, a híres gerzsoni pajzánko

dás: „örök kebelbarát vagyok” jellem
zi magát, aki várja-elvárja elkárhozni 
„az ágyba-vágyódók” sorát. Hogy a vá- 
gáns költészet eme klasszikus kellékei 
a beatkorszakban és annak megfelelő 
magyarosch nyelvi formát is nyerjenek 
a hasonló című versben. Neki a legin
kább megfelelő szellemi létforma a sa
já t bejáratú gerzsongás, ahogyan ezt 
jellemzi Házsongárd-versében.

Veress Gerzson lírájának egyik él
tető eleme és forrása a szójáték, 
Karinthyhoz és Kosztolányihoz hasonló 
szenvedéllyel kereste, gyűjtötte a szó
játék-lehetőségeket, ezeket be is építet
te a verseibe, hol teljes értékű megol
dás született, hol nem. Ezek a szellemet 
szolgáló szellemességek hol szerve
sülni tudnak a verssorok textúrájá
ba, hol nem. Sok a nyelvileg talányos, 
értelmileg voltaképpen „elkent” stró
favég (tehát nem poétikailag teljes ér
tékű „kancsal” megoldások), de ez több
nyire nem zavaró, mert egy általános 
m intát követ, amelyet meg tud szok
ni a verset szerető és skandáló olvasó. 
Már a kortársak is szerették és citál
ták  nem egy ilyen jellegű megoldását: 
“Arkangyalok és farkangyalok/ ússzák 
át baszhattyúk tavát,/ hímpallérok és 
honpolgárok/ Kám aszútrának üdvta
nát/ szajkózzák.” (Pajzánkodás)

Mélységesen igaztalnok lennénk 
azonban, ha Veress Gerzson líráját 
teljes mértékben azonosítanánk az
zal a sikeresen művelt, a beatzenéi 
ritm ikai effektek és a magyar költé
szeti hagyományok szintéziséből ki
alakított, szellemes ékekkel tűzdelt 
versbeszédmintával. Ez az ő hang
jában a saját találmány, a leginkább 
szembetűnő újítás. Ám ez a líra zömé
ben nagyon is transzszilván hangulatú 
és zengzetű, hogy úgy mondjuk, klasz- 
szikus menetű lírai költeményeket ta r
talmaz, igen gyakran az elmúlás motí
vum ára fókuszálva. A Vendégsorokból 
sejtelme mintegy összefoglalja a leg
gyakoribb motívumokat: „ma súlyosan 
szép mindenik leány, / közelg-halálom 
visszfény glóriáz) / tiltott gyümölcsét 
kínálja az ősz / lesz héja-nász pompás 
férfikori láz” Vagy vehetjük a Dictando 
szabályosabb sorait is példázatként e 
transzszilván lírával kapcsolatos ér
velésünkhöz: „Egy őszi gobelin készül 
most a térben, / mindünknek arca meg- 
mintáztatik, / s mi, váltóőrei az örök
létnek kérdezzük hát: hol csobban a la
dik,” ...

Kháron ladikja sajnos csobbant 
és 1998. május 20-án elvitte Veress 
Gerzsont korán elment nemzedéktár
sai közé. Hátrahagyott költeményeiben 
maradéktalanul feltalálhatjuk a kor ér
zésvilágát, mindenek ellenében képvi
selt életörömes harsányságát, szörnyű 
sejtéseit, kevés reményét, ritm usait és 
szeretett szertelenkedéseit, klasszikus 
világköltészeti érzeményeket és formá
kat, ki-ki rediuiuus.

Kolozsvár, 2014. május 5.
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MIKÓ IMOLA

Faust a templomban
Ahhoz már hozzászoktunk, hogy a 

Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál, 
a Filmtettfeszt vagy akár a Német 
Kulturális Központ szervezésében vetí
tett némafilmeket zongora vagy akár ze
nekar is kísérje. Az idei TIFF-en is lát
hatott a közönség Buster Keaton, Stan 
és Bran, valamint Charlie Chaplin fő
szereplésével komédiákat, melyeket a 
Brazíliából ideutazott Tony Berchmans 
művész kísért zongorán. A vetítést köve
tő beszélgetésen a zenész elmondta, azért 
is adta műsorának a Cinepiano címet, 
mert ezzel is hangsúlyozni szerette vol
na, hogy a némafilmek voltaképpen soha 
nem is voltak némák, szinte mindig ze
nekísérettel adták elő őket, és ő is ezt a 
gazdag örökséget, hagyományt szeretné 
továbbvinni, ma is népszerűsíteni — ami
nek láthatóan gyerekek és felnőttek egy
aránt ujjongva örültek.

%I9{EMä ‘TOQ<Rä J
Az idei TIFF emellett egy újabb kü

lönlegességgel rukkolt elő, F. W. Murnau 
Faust (1926) című filmjét a német zenész 
és zeneszerző, Jan Esra Kuhl orgonán kí
sérte saját improvizációjával a kolozsvá
ri evangélikus-lutheránus templomban. 
Amikor a felvezetőben a Német Kulturális 
Központ képviselője köszönetét fejezte ki 
az egyháznak a páratlan lehetőségért, ak
kor döbbentem rá, hogy magam is most lá
tok először filmet templomban. A vászon 
szinte teljesen eltakarta az oltárt, és kez
dődhetett is a három az egyben esemény: 
filmvetítés, orgonakoncert {Cine-Concert) 
és miért ne, prédikáció, istentisztelet? 
Hiszen a téma természetesen kínálja ma
gát, az emberi esendőség tragédiája, an
gyali és démoni erők harca a nagyon is 
emberi Faustért, aki azért köt paktumot 
Mefisztóval, mert nem bírja már tétlenül 
elviselni az egyre sokasodó, pestistől súj
tott áldozatok látványát.

Murnau nem csupán Goethe Faustját 
vagy ennek első részét vitte filmre, nem 
követte ezt még a cselekmény szintjén 
sem hűen, hanem a Faustról szóló kö
zépkori népmondákból is merített és sa
ját koncepciója alapján dolgozta ki művét. 
Különösen a címszereplő alakjának meg
formálása, alkimista műhelye idézi fel a 
tudós, asztrológus Faust doktort, akinek 
ősz szakálla, hosszú, fürtös haja rész
ben egyes középkori portréira is emlékez
tet, másrészt viszont itt ezek a kiélezett 
expresszivitás kellékei is. Nem lehet nem 
észrevenni az expresszionista film esz
köztárának további elemeit sem, a túl
ságosan is kifejező képeket (Mefisztó vi
lágító szemeit, vastag, ívelt szemöldökét, 
szarvait, ezzel ellentétben a keresztény 
szimbolika kultikus tárgyait), a stilizált 
kosztümöket, a túlartikulált színészi já
tékot, a világos és sötét képek erős kont
rasztját, a döntött, torzított, aszimmetri

kus képkivágásokat 
és egyéb speciális ha
tásokat, s mindezt 
ráadásul az orgona 
akkordjainak, kontra- 
punktjainak véglete
kig fokozott előadásá
ban, mely, a szórólap 
képzavarával élve,
„zeneileg illusztrálta” 
a filmet.

Mi több, a rémké
pek ijesztő hatását je
lentősen felerősítette 
nemcsak a természe
tes fény hiánya, mivel időközben las
san besötétedett, de a német felirat góti
kus betűi, valamint a szakrális helyszín 
akusztikája valósággal egy gótikus ka- 
tedrális belsejébe vagy egy barokk ope
ra díszletei közé varázsolt. Kétségkívül 
a művészi összhatás grandiózus volt. 
A drámai csúcsponton, amikor az öreg 
Faust a lángokba veti magát a máglyán 
égő Gretchenjét ölelve és az orgonasípok
ból egyre féktelenebbül áradt a mély, ko
mor zene, sokan lúdbőrözve éreztük, 
hogy kész, kész, ezt már nem lehet to
vább fokozni, ennél tragikusabb már nem 
lehet, itt most biztosan még a mennybolt 
is ránk szakad.

Murnau Goethénél is drámaibb jelene
teket rendez, míg utóbbinál Margitot csak 
a tömlöcben láthatjuk, a film a kiközösítés, 
megbélyegzés aktusára fókuszál, nagyon 
rideg, elhagyatott téli tájat láttat, mely
ben a kétségbeesett Gretchen félholtan 
botorkál, legalább csecsemőjének életéért 
esedezve a falulakóktól, de csak újabb és 
újabb megvetést talál. A hóvihar éles fehér 
és fekete tónusai, a már-már absztrahált 
végítéletidő a lelki dráma mélységeit érzé
kelteti, a jézusi történetnek -  erre utal az 
éneklő gyerekkórus, majd az ezt követő fel
irat: „»Und hat ein Bandiéin bracht, mitten 
im kalten Winter...«” — éppen a fordítottja 
következik be, a gyerek megfagy, s még ezt 
is az anya rovására írják. Mondanom sem 
kell, ekkor az orgona elvékonyodó, mégis 
éles hangja a fájdalom elviselhetetlenségé- 
nek rezgését közvetíti.

De még mielőtt e mélypontról a ka
tarzis nyugtató akkordjainak ad
nánk át magunkat, érdemes a film és e 
Gesamtkunstwerk vidámabb részeiről is 
szót ejteni, hiszen éppen a túlzott, olykor 
reflektált expresszivitás az, ami helyen
ként nevetésre is késztette a közönséget. 
A komikum fő forrását Faust és Gretchen 
szerelmi játékának, valamint Mefisztó és 
a kerítő Márta kéjelgésének párhuzamos 
jelenete képezte. Ha valaki nem látta vol
na a filmet, képzelje maga elé Csongor és 
Tünde, illetve Balga és Ilma szerelmét. 
Mefisztó undort takaró tetszelgése ak
kor válik a leginkább nevetségessé, ami
kor Gretchen szeret—nem szeret játékát 
maga is alkalmazni kezdi egy tüskés vi
rágon. Az alantas szféra megnyilvánulá
sa máshol is megmosolyogtató, például

Mefisztó kegytárgyakhoz való viszonyá
ban, amikor egy Szűz Mária-szobrocskát 
(a költeménybeli Mater Dolorosa párját) 
pillantja meg a lány szobájának egy be
ugrójában, alig bír ránézni, fél szemé
vel hunyorogni kezd, s lopakodva rejti el 
a csábító arany ékszert. Az epizód didak
tikus, mégsem tudjuk nem élvezni Emil 
Jannings hosszas szem- és arctornáját.

Nem véletlen a nagy drámai költemé
nyekkel, világdrámákkal való asszociá
ció, nem hiába ihlette meg Madáchot any- 
nyira Goethe főműve, Ádám és Lucifer 
alakja mintha csak Faust és Mefisztó 
mása lenne, még ha sok tekintetben kü
lönbözik is a két alkotás. Közös elemként 
itt az utazást emelném ki, Lucifer szá
mos helyszínre viszi tanoncát, Mefisztó 
szintén bemutatja Faustnak a földet, vá
rosokat, épületeket (akkoriban ezt még 
makettekkel oldották meg), majd elviszi 
a pármai hercegnő lakodalmára. így az 
utazás a térbeli kiterjedés illuzórikus ha
tását kelti, mintha különböző terekben, 
szférákban járnánk, földön, mennyben és 
pokolban. Az alulnézetből való filmezés, 
a gomolygó köd dimenziókat képes terem
teni, a chiaroscuro technika mélységet és 
teret ad a képeknek, amit a templom bel
sejének tágassága, magassága még in
kább kozmikus méretűvé növeszt.

Faust, aki korábban szerelme elnyeré
séért fiatalságot kért az ördögtől, majd 
Gretchen szenvedését látva mindent meg
bánt és újra ősz tudóssá vált, a zárlatban 
a tűz lángjai által felemésztve, megtisz
tulva ismét megfiatalodik. Bár a két sze
replő égbe emelkedése halálukat sejteti, 
az angyal -  és egyben a film glóriába me
revített végszava: „Liebe” — a szeretet, a 
szerelem Mefisztó és mindenek felett va
ló uralmát hirdeti. Ez a zárszó pedig a 
templom terét is megszenteli, most már 
lerántható az oltár előtti lepel, hiszen 
mögötte is egy hasonló történet áll.

Faust -  Német népmonda (Faust -  
Eine deutsche Volkssage), fekete-fe
hér, német némafilm, 106 perc, 1926. 
Rendező: Friedrich Wilhelm Murnau. 
Forgatókönyvíró: Hans Kyser.
Operatőr: Carl Hoffman. Szereplők: 
Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla 
Horn, William Dieterle, Frida Richard, 
Yvette Guilbert, Werner Fuetterer.
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Mi történt három  évig?
B e s z á m o ló  a  G a la c to r ia  f e s z t iv á lr ó l

Mi a nagyobb dolog: színházat csinál
ni vagy elballagni? Ha nem tudunk  dön
teni, ötvözzük e két komponenst és meg
kapjuk a Galactoria fesztivált, melyet 
idén tizenegyedik alkalomm al szerveztek 
meg a Babe§-Bolyai Tudományegyetem 
Színház és Televízió K arának  színművé- 
szetis és színháztudom ány szakos végző
sei, s azok tanára i. A május 26-31. között 
m egrendezett seregszemle elsődleges cél
ja, hogy a ballagás előtt álló román és m a
gyar diákok m egm utathassák m agukat 
a szakm a képviselőinek (kritikusoknak, 
színházigazgatóknak), felvonultatva a há
rom év során elkészített előadásaikat.

A Farkas utcai egyetem idén is tágra 
nyitotta kapuit, melynek következtében 
több tucat produkciónak (egyéni előadá
soknak, és többszereplős bemutatóknak) 
lehettek nézői az a rra  kíváncsiak. S hogy

nem szűnő érdeklődés tapasztalható a di
ákok egyetemi m unkássága iránt, azt jól 
példázták az állandóan tömött széksorok. 
De nincs m iért csodálkoznunk, hiszen az 
egyetemi közegen belül tetten  érhető friss, 
kísérletező kedv meghagyja nyomait az el
készült előadásokon: a végzősök játékked
ve áthatja a produkciókat, s a közeg, mely
ben megmutatkoznak, alkalm as arra, 
hogy kipróbáljanak olyan színpadi megol
dásokat is, melyek a „nagybetűs életben”, 
például egy kőszínház intézményi keretein 
belül, m ár kevésbé lennének kivitelezhető- 
ek. A Galactoria fesztiválon pedig minden 
a diákokról szólt: érdeklődéssel figyelhet
tü k  a darabválasztást, a rendezőtanárok, 
vagy végzős rendezőhallgatók m unkássá
gát, az alakítások sokszínűségét. S noha a 
Galactoria fesztiválon való részvétel — h a r
madéves hallgatóként -  még nem jelenti 
a biztos munkahely megszerzését is, m in
denképp jó lehetőség arra , hogy egy végzős 
a lehető legtöbb oldalát m utassa meg.

Az pedig a fesztivál külön érdekessé
ge és előnye, hogy gyakran  találkozunk 
koprodukcióban létrejött előadásokkal, a 
m agyar és rom án diákok együttm űködé

se nyomán m egszületett bem utatókkal. 
A m agyar és rom án színházi nyelv keve
redése mindig különleges produkciókat 
eredményez, melyhez a BBTE Színház és 
Televízió K ara egyébként is kiváló te re 
pet biztosít.

Az idei tanévben ballagó m agyar szí
nészosztály (összesen kilenc fő), két elő
adással m utatkozott be a Galactoria fesz
tiválon. Ezen kívül három  egyéni előadás 
bem utatójára, valam int egy harm adik, 
négy idén végző szinis közreműködésé
vel létrejött előadással találkozhattunk. 
(M arius von M ayenburg Paraziták című 
drám áját, Bodó A. Ottó rendezésében, 
Csókán C. Raul, M olnár Enikő, Pál Attila, 
Puzsa Patrícia és Okos A ttila Ákos já t
szották.) A legkorábban bem utatott pro
dukcióként a Shakespeare in love or love 
in Shakespeare or what you will vagy amit

akartok című előadást em líthetnénk meg, 
melyet a végzősök osztályvezető tanára , 
Köllő Csongor rendezésében m uta ttak  be 
a G alactoria fesztiválon is. A stúdiótérben 
játszott előadás a szerelem tém akörét já r 
ja  körül, úgy ahogy az Shakespeare m ű
veiben megjelenik. Tulajdonképpen egy 
kollázs-előadásról beszélhetünk, melyben 
az egym ást követő jelenetek nem kapcso
lódnak szervesen egymáshoz, s a legerő
sebb szervezőelem a szerelem tém akörére 
felfűzött cselekménysor. A diákok — kie
gészülve Rácz Endre tavaly végzett szí
nésszel — több szerepben is kipróbálhat
tá k  m agukat, s így nem meglepő, hogy 
aki előbb még a Szentivánéji álom Puckját 
alakítja, az a következő jelentben m ár 
Rosalindaként jelenik meg az Ahogy 
tetszik bői. Ugyancsak a harm adéves m a
gyar színészosztály előadásában tek in t
he ttük  meg a H atházi A ndrás rendezte 
nonverbális előadást, melynek a hla hla 
címet ad ták  az alkotók. A produkció elő
feltételezéseként a színházhoz nem kell 
más, csak egy szék, egy ember és egy m á
sik, aki nézi, s hogy ez valóban így van, 
a rra  m aga az előadás a bizonyíték.

‘TJ-ÚEWTliPAÍ
A m ár korábban em lített együttm ű

ködésnek volt k itűnő példája a C ätälin  
Bocirnea rendezte Székek című előadás. 
Eugéne Ionesco darabját Rácz Endre és 
Vass Zsuzsa elsőéves m esteris hallgatók, 
valam int Pál A ttila végzők harm adéves 
közreműködésével v itte  színre a szintén 
végzős rendező. A tengerparti toronyszo
bában játszódó események dinam izm usát 
csak felerősítette a színészek koncentrált 
játéka. Rácz Endre k itűnő  hum orérzé
kének, Vass Zsuzsa sokszínűségének és 
gyors vá ltásainak  köszönhetően olyan 
előadás jöhetett létre, mely ha  nem is 
gondol rad ikálisan  ú jat Ionesco szövegé
ről, mégis pontosan, alapos tanulm ányo
zást követően visz színre, jelenít meg egy 
abszurd világot.

Képtelenség lenne az összes bemuta
to tt előadásról szólni, de ta lán  érdemes 
néhány konklúziót levonnunk a látottak 
alapján. Egyrészt megállapítható, hogy a 
BBTE színművészeti egyetemén folyó kép
zés sokszínű, különböző színházi nyelve
ket magába foglaló, s azokat értően hasz
náló. M ásrészt az egyre inkább telítődni 
látszó színházi szakm a frissen végző szí
nészeire jó hatással van az a felfokozott 
tempó, amelyet a szűk három év időhiá
nya eredményez: m indenki bizonyítani 
akar, diákok és osztályvezetők egyaránt, 
s ez hol jól, hol kevésbé szerencsésen sike
rül. Ugyanakkor szomorú tényként kel
lett megállapítani a fesztivál végén, hogy 
az erdélyi m agyar színházi élet ta lán  leg
főbb alakítói, a színházigazgatók és me
nedzserek, nem tették  tiszteletüket az 
eseményen. Pedig az, hogy mi történt há
rom évig a kolozsvári Színház és Televízió 
Karon, nem csak pár tucat diák és tan á r 
dolga, hanem  azoké az embereké is, akik 
Kézdivásárhelytől Nagyváradig este hét 
órakor elfoglalják helyüket és beülnek egy- 
egy előadásra. Az, hogy mi történik az er
délyi m agyar színészképzésben, elsősor
ban a majdani nézőket érinti, s erről pedig 
m intha megfeledkeztek volna intézmény- 
vezetőink, akik láthatólag nem érdek
lődtek különösebben az utánpótlás iránt. 
Pedig am it a  XI. Galactoria fesztiválon lát
h a ttak  volna, az egy friss, értékes színhá
zi világ szárnypróbálgatásának felelt meg.

A Babe§—Bolyai Tudományegyetem 
Színházi és Televízió Kar, M agyar 
Színházi Intézetének végzős hallgatói: 
Színész osztály -  Pál Attila, Okos A ttila 
Ákos, Pusza Patrícia, Zongor Réka, 
Pákái Zsuzsa, Nagy-Pál Réka, Molnár 
Enikő, Biró Júlia , N ánási Brigitta; 
Színháztudományok osztály -  Bíró Attila, 
Lovassy Cseh Tam ás, Miholcsa Zsombor.

LOVASSY CSEH TAMÁS

H ibaigazítás
Az április 25-i lapszám unkban meg
jelent Amit látni kell -  Bogdán Zsolt 
Ady-estjéróí c. k ritikában  Szugyiczky 
István, a darab szerkesztő-rendezőjé
nek neve h ibásan  szerepelt. Az érin
te t t  elnézését kérjük.
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LÁNG ORSOLYA

Az ism erős m ellékes
A hófehér papírba csomagolt kö

tet ta rta lm a hat fejezetcímet jegyez, 
amelyek közül az utolsó a latt egyetlen 
vers értendő -  ez A  halálos vers (amely 
mostanában babérokért versenyzett a 
Kolozsvári Televízió Versversenyében. 
Érdekes ez a viszonyulás ehhez a vers
hez, valahogy leesik róla ez a fajta in
terpretáció -  a klasszikus értelemben 
vett szavalat, a mohos tévéstúdiók ha- 
lovány pátosza, a hitelesség remény
telen ostromával). Szántai János tíz 
évvel ezelőtt a rra  hívta fel a figyel
met Visky Zsolt korai kötete (Tudsz-e 
repülni?) kapcsán, hogy a nagy elő
dök (Villon, Ady, Pilinszky) felismer
hető hangja mellett kivehető egy, még 
szinte öntudatlan, de m arkáns egyé
ni hang, egy groteszk látásmód, amely 
az angol nonszensz költészetből isme
rős, de annak humorát még nélkülözi 
{De egy tizennégy éves sráctól nemigen 
lehet humort elvárni, mondja Szántai). 
Nos, azóta ez a hang (a nagy elődök fel
ismerhető hatása mellett) összetéveszt- 
hetetlenné izmosodott, felcsillant ben
ne a sziporkázó humor, és az első kötet 
váteszallűrjeit leváltotta egy fanyar 
kritikával elfogadó ön- és világszemlé
let. Friss, ropogós és fehér, m int a reg
geli zsömle.

A Történetvigyázók előkészítése előtt 
Visky Zsolt így nyilatkozott egy tő
le verseket közlő irodalmi portálon: 
„Hosszú ideje (értsd: 12 hónap) befo
gadóként vagyok jelen az irodalom
ban. Azt is mondhatnám -  a nyelvérzék 
szinte kéri ezt a szócskát - ,  hogy csu
pán befogadóként, de ebben még nem 
vagyok biztos. Tény, hogy egyre nehe
zebb az íráshoz való viszonyomat defi
niálni, ha mégis megpróbálnám, töb
bek közt ilyen szavak lennének benne: 
fontos, közeledés, távolodás, öröm, fé
lelem stb. Még jó lenne beletenni a já 
tékot. Jó lenne visszatalálni, addig 
is van itt néhány régi szöveg, szere
tettel...” Úgy látszik, akár ír, akár vi

lág körüli lassúfutár-szolgálatot telje
sít a szerző, ezek a konkrét tervezetek 
mindig egyszerre szkeptikusak és ko
molyan veendők, bizonyosak a bizony
talanságukban, s ez, láthatjuk: te r
mékeny közeg. Az íráshoz való viszony 
szavainak mindegyike benne van eb
ben a kötetben, amely nemcsak egy bo
rítékba zárt kapcsolat bélyege, hanem 
egy költői egyéniség alapkőletétele is. 
A kötet nagyrészt korábban publikált 
versekből, töredékekből, szálkákból és 
sziporkákból tevődik össze, és tagolódik 
5 plusz 1 részre. Inkább kérdések ezek, 
mint kijelentések vagy kinyilatkoztatá
sok, a lényeg a kérdésfelvetésben van, 
a válasz és a válaszadás lehetőségeinek 
mérlegelésében.

Az első fejezet, a Két fényes mellék
neves című versei egy idillikusabb 
hangvételű nyitányt képeznek, m int
ha Radnóti korai szerelmes verseibe 
lassanként Szilágyi Domokos Kis, sze
relmes himnuszokja inak ürömmel íze
sített öröme vegyülne. De ezek inkább 
súlytalan szövegek, felvázolják m int
egy a kiindulópontot, ahonnan elju
tunk majd a kijózanodott, tisztán lá
tó jelenbe. Ezeknek a rövid daloknak 
a helyzetképei egy szelíd hangú szere
lem Paradicsomát éneklik meg, ahon
nan a lírai én a második fejezet, a 
Felismerősök felismerései m iatt ki
űzetik. Itt, és az ezt követő Változatok 
letevésre ben m ár az írásra való reflek
tálás, a megszólalás mikéntje is fon
tos szerepet kap, m intha a költészet az 
analizálás igényével törné meg az el
fogult harmóniát, az egymás karjá
ban való ringatózást. Ez, akár Kábái 
Lóránt szerkesztő leleménye, akár a 
szerző kompozíciós szándéka, annak a 
Krasznahorkai-féle megfogalmazásnak 
a továbbgondolása, miszerint az ember 
nem ír, ha boldog, hiszen az írás a bol
dogsághiány kompenzációja. „A meg
magyarázás idegen, / akár ez a mondat. 
/ És hagy hidegen.” (35.), majd a meg
magyarázás értelmében kételkedő ré
széről egy olyan ellentmondást nem 
tűrő  indok érkezik, mint valamely fel
sőbbrendű evidencia, vagy ahogy a 
Biblia mondja, „hogy beteljesedjék az 
írás”: „Hogy megtörténjen az ütközés” 
(36.). A szerelemnek még konkrét képei 
voltak, a konfliktus eredetének csak 
sejtései. A körülírás mint módszer in
nen eredeztethető: ezt kívánja meg az 
érzelmi viszonyulás. Ez olykor kénysze
res vicceskedésbe fullad, mert olyany- 
nyira személyes ez a líra, hogy a szerző 
zavarát, mentegetőzését is élőben érzé
keljük. M intha nem hinné el, hogy rím 
nélkül is versként állja meg a helyét az,

amit papírra vet, s ha m ár lúd, legyen 
kövér -  így születnek a kötet szlogen
jei: „tanítsatok helyes viszonylátásra.// 
A viszontlátásra!” (34.), „szánalmas 
az ember néha. S hogy ezt m ár írtam , 
nem probléma” (33.), vagy micimackós 
bumfordiságával üti el a helyzet ko
molyságát: „Szervusztok, mondom
így viccesen,/ szervusztok, ti kedves 
felismerősök” (34.), „(Elnézést/Semmi/ 
Pardon!/ Különösen az utcasarkon.)” 
(35.), „tudni én sem, tudni ő sem./ Csak 
úgy ülünk tűnődősen.// (Az utcasarkon, 
különösen.)” (36.). Ezek a gesztusok a 
metasztázis révén átruházzák a téma 
súlyát a slágeres könnyedségre. Van 
ugyanennek a kategóriának egy másik 
típusa, amikor a rím egy asszociációs 
mezőt hoz felszínre, itt, bár kényszeres, 
nem érzem esetlegesnek, inkább szó
rakoztatónak, mint a kecskerímeket, 
anagram m ákat, szójátékokat („azok a 
legrosszabbak, a szójátékok”, mondja 
a Barátaim, akik antiszociálisak vagy
tok fecsegő alanya (41.)): „lehet-e sza
bad a szem egyáltalán? / Hehehe, ha- 
haha, ez egy ál-talány” (53.), ahol a 
köznapi nyelv alakul át irodalmi jelle
gű jelentésképzéssé. Vagy egyenesen 
pszichoanalitikus magasságokba emel: 
„a letevés mi tagadás generálás is/ a 
kert végében egy kiszolgált generális 
ás” (101.). (Ez legalább olyan jó, mint 
Petri tányérnyalók-tényárnyalók ríme). 
A nyelvi virtuozitás csúcsa a Nevem cí
mű vers. Gyerekkorunkból mindannyi
an ismerhetjük a madárnyelvet, ezt az 
embercsinálta nyelvtörőt, de az, hogy 
egy létfontosságú problémát ebbe bu- 
gyoláljunk, akár a meg nem érthetőség 
kockázatával, keveseknek ju tna eszé
be. Kevesen bíznak a nyelvben ennyire, 
mint Visky Zsolt.

A nyelvi destrukció, a különböző 
szójátékok („építek majd jambusokból 
identitá-titást”) és egyéni szóalkotás
módok (pl. jégérvényes, aszfaltserceg, 
csillagprézlis lélek-nudli, napi letevő) 
ugyanúgy az irónia forrásaivá válnak, 
ahogyan az intertextualitás különbö
ző formái: a klasszikus (Villon, Arany 
János, Márai, József Attila, Pilinszky) 
és a m ára m ár klasszikussá vált szer
zők (Petri György, Kovács András
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Ferenc), vagy a bibliai textusok, a köz
nyelvben meggyökerezett gyerekima 
parafrázisai. Vannak saját korábbi 
versekre való utalások, önidézetek is, 
sőt, vannak kamuidézetek, amelyek 
akkor születnek meg, amikor a szerző 
utánuk kutat emlékezetében („Olyan 
rímeket keresek, mint a kevés/ a szere
lemhez a szeretkezés, azt hiszem,/ pon
tosan idéztem,/ ha nem,/ hát enyém a 
rím” (54. o)). Mégsem epigonlíra vagy 
pusztán posztmodern formalizmus a 
Történetvigyázók anyaga. Az utalá
sok nem kirívóak, finoman és termé
szetesen épülnek be a versek közegé
be, akár köznyelvbe az idézetek. Nem 
a külsődleges jellegzetességek köszön
nek vissza, hanem a hangvétel, a világ 
dolgaihoz való viszonyulás (ami alka
ti kérdés) az, ami pl. Pilinszky és Petri 
költészetében, ebben a két, egymástól 
látszólag homlokegyenest eltérő világ
látásban is hasonló tud lenni: a mel- 
lékutakban keresett főút, a részletben 
meglátott lényeges, a vadász passzív 
aktivitása, a nézés hőfoka. Ideidézem 
Petri A 301-es parcelláról című ver
sének utolsó szakaszát, hogy lássék, 
miről is van szó: „Az én szemem szá
raz. Nézni akarok vele.//Nem túl sok 
ugyan/ a látnivaló, de szürkületben/ 
kiélesedik minden:/ egy női test, egy 
faág,/ arcod pihéi. Nem akarok/ sem
mit. Csak nézelődni.” Visky Zsoltnál 
ugyanez így hangzik: „A költő nem 
tartja magát/ feljebbvalónak a dolgok
nál, ezért/ van az, hogy megfigyelheti/ 
őket./ Mint vadász az őzet” (itt ugrik 
be Pilinszky költő-vadász hasonla
ta), majd uo.: „Elég volt nekem,/ asz- 
szonyom, maga (,) a látvány, végül: Ez

persze jóval kevesebb a/ valódi, a meg
írt nézés gyönyörénél,/ hiányos, mond
hatni, hiányzik belőle/ a szederjes kéz, 
a csöppnyi toka, s/ a kazánház, hol fe
nyő kékell.” (30.) Az emlékek eltartása 
a pontosabb látás végett, a látvány kö
rülírása, hogy jobban belevésődjék az 
emlékezetbe, illetve a kötet lelki folya
mata, a feldolgozás felől megközelítve, 
épp ellenkezőleg: leírni és ezzel átvitt 
értelemben is leírni valamit, letudni 
egy ügyet. S hogy egy, a kötetben sze
replő szemüveges hasonlatnál marad
junk, vannak ezek között rövidlátó és 
távollátó versek. A távoli képek elmo
sódottabbak, ha a szem fénytörő képes
sége az átlagosnál nagyobb: ez a rövid
látás. Fény törő képesség -  ez a költői 
kép mintha nem is optikai szakkifeje
zés, hanem a Változatok letevésre egyik 
invenciója lenne. A távollátás ennek el
lenkezője: ilyenkor a szem alkalmaz
kodása nélkül a közeli tárgyakról nem 
keletkezik éles kép az ideghártyán, így 
minél közelebb van az adott tárgy, an
nál hátrább kerül a fénysugarak ta
lálkozási pontja, és annál homályo
sabb lesz a kép. Ebben az értelemben 
a távolabbi, letett dolgok világosabbak, 
mint a még melengetett részletek. Pl.: 
„oda kéne visszatérni, abba a kevésbe,/ 
az ismerős mellékesbe” (77.), „egy élén- 
kebb téglalap/ a fal napszívta mintáin, 
mint/ direkt steril rész, tudod,/ az ösz- 
szejárkált hóban” (78.), „lehunyom sze
mem elengedem/ lüktessen helyette 
fény színek kegyelem” (74.), vagy A ku
tyás sztori hajszálpontosan felidézett 
emlékképe. Hogy milyen nehéz ponto
san elhelyezni egy szerelem történetét 
időben és térben, az emlékezés és felej

tés között egészségesen egyensúlyozva, 
hisz mindkettő „közelvalóvá” tesz (a 
rövid- és távollátás velejárói és egyben 
hátulütői, ugye), arról nem csak Az el
helyezés nehézségei szól. A szem sza
badságáról kísérlet a látás megtisztí
tására.

Lehet-e tisztán látni azt, amit egykor 
elfogultan (kivált elfogódottan) szemlél
tünk? A látvány tárgyiasul és konkreti
zálódik a kötet illusztrációiban: Gábor 
Zsófia grafikái leltárt készítenek a lát
ható világról, mellékletek a láthatat
lanhoz. A szem nem lehet szabad: lát
nivalója van. Mindegyik képen egy 
konkrét, kontrasztosabb forma és egy 
színes, elmosódottabb látható. Ezek in
terakcióban vannak egymással: csipesz 
és szegecsek, kapcsok és rongydarab, 
lámpa és legyek, köröm és kefe, olló és 
cérna. Nyilvánvaló a párhuzam a szöve
gekből kibomló két karakter és a táblá
kon egymástól elkülönülő foltok között, 
de talán éppen emiatt: lehull egymás
ról szöveg és kép, nem igazán találnak 
egymásra. Nem sokkal a kötet megjele
nése után azonban volt Visky Zsoltnak 
egy kiállítása, az önkéntes lassúfutár
szolgálat bicikliútja alatt összegyűjtött 
útszélen elhagyott tárgyakból. Mintha 
ezek a rajzok pont ezeket ábrázolnák: a 
környezetükből kiszakított tárgyak le
csupaszított szépségét.

<5----- g )

Az első kettőt követő három rész
ben újra visszatér a nyelvi problemati
ka mellett az akadozó emberi kapcso
lat tarthatóságáról való elmélkedés, 
a Nevemben halandzsázva kimondott 
axióma érvényességével. Egy inget ösz- 
szefogni azt jelenti: összehajtani. Átv. 
ért.: összefogni azt jelenti: szövetkez
ni. Ráadásul az ing anyaga: szövet. De 
ki viszi át fogában tartva az értelmet a 
túlsó partra? Ua., aki a szerelmet? Ez 
a kötet ezt kísérli meg eldönteni, vé
gig ezt latolgatva. Míg az egyiket maga 
mögött hagyja, a másikat átviszi. Egy 
kicsit még fél, hogy egyszerre mindket
tővel elsüllyedne.

Visky Zsolt -  Gábor Zsófia: 
Történetvigyázók. Műút Könyvek, 
Miskolc, 2013.
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A m átrai szén égető  és  
a „european dream ”
Halász Margit: Vidróczki-
kódex. Kortárs Könyv
kiadó, Budapest, 2013.

„Fiam, a világ nem ér vé
get a Mátrában, itt kezdődik. 
Nyelveket kell tanulnod, lát
ni kell a világot, de legalább
is Európát” — hangzik el az élet
imperatívusz Halász Margit 
Vidróczki-kódex című legújabb re
gényében. A népmesékből ismert, 
szerencsét próbáló legkisebb fiú 
történetének transzponálása a 
XXI. századba sajátos humorú, 
mikszáthi gördülékenységű nar- 
rációban tárul elénk, kapcsolódva 
a Tamási AőeZ-trilógiája terem
tette hagyományhoz is.

A főhős egy huszonhat éves 
mátraverebélyi legény, „Gacsályi 
Mátyás, a továbbiakban Matyi”, 
aki nyomot szeretne hagyni ma
ga után a világban (pl. hátha el
neveznek róla egy ritka gom
bafajt). A szükséges löketet egy 
tornádó elől való menekülés so
rán talált dokumentum adja: 
a híres XIX. századi Vidróczki 
Márton betyár által hátra
hagyott kódex, mely az előbb 
idézett, napjainkra közhely- 
lyé vált, de kényszerképzetként 
mindannyiunkban ott élő életböl
csesség tárgyi kivetülése lehetne. 
Megtalálásától kezdve a kódex 
Matyi számára forgatókönyvként 
értelmeződik, Vidróczki pedig 
szellemi „keresztapává”, álmai
nak gyakori szereplőjévé válik.

Természetesen nem kaphat 
mindenre választ a kódextől; de 
akkor is, ha saját fantáziájára 
hagyatkozva vagy ismerősei se
gítségével boldogul, végig azt hi
szi, hogy úgy cselekszik, „ahogy 
meg van írva”. Azaz: Budapestre 
költözik, bejárja Európát, megta
nul angolul, s szinte mindenhol 
akad egy „tüzes czicza”. A rend-

‘JÜ LSZÖ 'V'Lg
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Vidróczki-kódex
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kívül dús cselekményben való tá
jékozódást megkönnyíthetnék a 
fejezet elején található tartalmi 
összefoglalások, melyek azonban 
frappáns könnyedséggel gyakran 
éppen a triviális részletekre irá
nyítják az olvasó figyelmét.

A vonzó nagyvárosokban, 
az eszményített nyugati világ
ban valóság és álmok, egzotikus 
és virtuális dolgok között kell 
Matyinak az olvasóval együtt tá
jékozódnia, miközben az archa
ikus vagy népi világ maradvá
nyai ugyanúgy meghatározzák 
kalandjainak irányát, mint a 
mátrai legendák: Portugáliában 
a Mária-menet, Skóciában 
a tündékről szóló mondák, 
Finnországban a sámánok jelen
léte. Ezek a szintek szervesen 
egymásba fonódnak, mintegy 
mélységében töltve ki az utazá
sok során bejárt tér dimenzióit.

Mindezek ellenére Matyi hir
telen rájön, hogy nem tudja, mit 
is keresett Európában, és ha
zatér. Hogy felhasználja-e a 
Mátrában a tapasztaltakat, nem 
derül ki, hisz a narrátor a mese 
befejeztével újra a teljes nevén 
említi, kiléptetve a hőst a fikció 
világából.

H atár-összem osódások  egy  
zöld fotel körül
Balázs K. Attila: A zöld fo
tel lakója. Fiatal írók szö
vetsége, Budapest, 2013.

Balázs K. kisregénye ér
dekes kísérlet olyan irodalmi 
minták egymásba játszásá
nak megvalósítására, mint a 
tudatfolyamszerűség, a több- 
szólamúság, a regény a re
gényben technika, a valóság 
és fikció egyensúlyának felbo
rulása és a metafikciós jelleg.

Ezeknek a jellemzőknek 
mintegy a létjogosultságát hi
vatott igazolni a sok irodalmi 
utalás, szerzó'nevek említése 
(Joyce, Borges, Blaga, Kafka 
stb.), s bár a főszereplő, C nem 
mondja ki vágyát, hogy ebbe a 
névsorba ő is belekerüljön, azt 
elismeri, hogy már nem terá
piás céllal, hanem „képzelt 
irodalmi igénnyel” ír, azaz egy 
történet elbeszélésével kínló
dik. Tevékenységére ugyan
is bénítólag hat, hogy minden, 
amit egyszer elolvasott, össze
mosódik a fejében, s így nem 
érzi képesnek magát valami 
egyedinek, „leg”-nek a meg
alkotására. A zöld fotel lakó
ja  így bizonyos értelemben az 
irodalom működéséről is szól.

C érdekes gondolatmenete
ket próbál végigvinni, de min
dig elveti őket, keserű öniró
niába fulladnak. A folytonos 
analízis egyre fokozza a kül
világtól való elszigeteltségét. 
Fizikai létezését mintha foko
zatosan elnyomná a saját tu
datában való létezés, melyben 
fantáziálásai, regényfoszlá
nyok és történetkezdetek szö
vődnek egymásba. Egyre in
kább befele fordul, amíg aztán 
valóságosan is beleesik a meg
írt és megírandó történetek 
fiktív világába -  a szomszéd

Balázs K. Attila

zöld varázsfotelébe. Teljesül az 
a vágya, amelyet az identikus 
saját zöld fotelében ülve fogal
mazott meg: „Jó lenne egy ké
nyelmes hintaszék mélyéből fi
gyelni, mit is csinálnak a létre 
hívott hősök, (...) megharcol
nak a mi eszméinkért, felépí
tenek nekünk egy olyan vilá
got, amelyben majd jól érezzük 
magunkat. És persze ők meg
halnak ennek a világnak a ha
tárvonalainál, sosem nyernek 
bebocsáttatást a vérükkel fel
szabadított földekre.”

A zöld varázsfotel kipróbá
lása után rendkívül bizonyta
lanná válik, hogy melyik di
menzióban mennek végbe az 
egyes szám harmadik sze- 
mélyű narrációban előadott 
események. Valóság, fikció, 
képzelődés között teljesen fel
számolódik a határ, egészen 
addig a pontig, hogy a regény 
zárlatában C élete/tudata 
szinte észrevétlenül és költői
en összeolvad saját regényhő
seinek, az öreg festőnek és se
gédjének a történetével.

CODÄU ANNAMÁRIA

‘KÓ'D'EX-
[...] És még sokáig sorolhatnánk a Herder-díjas irodalom

tudós nemzetközi összefüggésekben -  a (kelet-) közép-euró
pai kommunikációs térben -  is jelentős munkásságát (tudomá
nyos publikációinak száma az ezerhez közelít, melyek Európa 
számos országának szakmai közönsége előtt, közel tucatnyi 
nyelven — a magyaron kívül németül, angolul, franciául, oro
szul, csehül, szlovákul, szerbül, szlovénul és bolgárul — ismer
tek, s persze, az idegen nyelvek közül maga is tud számosat, 
a fáma szerint fiatalkorában minden nyáron megtanult egyet, 
mely szenvedélye azzal kezdődött, hogy a gimnázium hato
dik osztályában egy nap közölték velük: „ezentúl nem az im
perialisták nyelvét, az angolt” fogják tanulni, „hanem a szoci
alistákét, az oroszt”, ami azután megnyitotta előtte más szláv 
nyelvek kapuit is). Vagyis, a mai magyar irodalom, irodalom- 
tudomány legkiterjedtebb érdeklődésű, legszélesebb műveltsé
gű és legtágabb látókörű, vertikális és horizontális irányban 
egyszerre ható, példa- és iskolateremtő alkotó elméi között a

helye („Dolgozni kell, ennyi az egész!” sűrítette valahol egyet
len mondatba életfilozófiájának lényegét), aki nemrég egy, a 
kolozsvári Helikon számára készült interjúban e sokrétűség 
okát azzal magyarázza Xantus Borókának, hogy bár hite sze
rint „egyetlen irodalomtudomány... egyetlen irodalomtörténet 
létezik”, amely azonban a „felvilágosodás kora óta egyre több 
részre esett szét”, ami viszont azzal járt, hogy a csupán egy- 
egy területre összpontosítok a „nagy egész távlatait elveszí
tették”. A 20. századra viszont megérett a felismerés, hogy az 
„egyes részterületek” az „események és a jelenségek mögé né
zést nem tudják teljes mértékben pótolni”, s „Ahhoz, hogy va
lakiről hitelt érdemlően tudjunk nyilatkozni, a teljes társadal
mi, szellemi, művészeti kontextusban kell elhelyeznünk”, azaz 
vissza kell térni a „tudományköziség” goethei hagyományához. 
Fried István munkásságában ez a hagyomány érvényesül [...]

TÓTH LÁSZLÓ: Jelvény nélkül. Futam ok és rajzok a 
nyolcvanéves Fried Istvánhoz. FORRÁS, 2014. június
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S z e m t ő l  s z e m b e
Találkozás Kudor D uka István  portréival

Megtanultuk azt mutatni magunkból, amit aka
runk — amit elvárnak. Csak éppen a valósat, az 
igazit, az ó'szintét félünk megmutatni. Könyvek, 
hanganyagok, konferenciák és workshopok árada
ta feszeget önismereti kérdéseket, mely már szinte 
brand-ként kelleti legújabb portékáját: Ismerd meg 
önmagad! Bármire képes vagy! De vajon van elegen
dő bátorságunk ehhez?

Kudor Duka István 153 + 1 nevet viselő, májusban 
a Kolozsvári Rádió Galériájában nyílt egyéni tárlata 
próbára tesz bennünket. A címadó 153 kis-, illetve 1 
nagyméretű portréból álló kiállítás június végéig lá
togatható, része a Rádió 60. születésnapjára szerve
zett eseménysorozatnak.

A kiállított portrék nem csupán a belőlük áradó, 
a teljes érzelmi skálát megjelenítő kisugárzásuk, de 
sokaságuk miatt is drámaian hatnak. Nyomasztó, 
hátborzongató látvány a nézőnek, mely kitárulko
zásra és önmagunkkal való szembenézésre késztet.

Kudor Duka István nem ismeretlen a kolozsvári 
közönség számára. Számos hazai és nemzetközi cso
portos, illetve egyéni tárlaton szerepelt. Kolozsváron 
kiállított egyebek közt a Mátyás-házban, a 
Képzőművészeti Szövetség Galériájában vagy a 
Művészeti Múzeumban. De nagyméretű, „koptatá- 
sos” technikával készült portréi hosszú ideig figyel
ték „Nagy Testvéreként a Bulgakov kávéház vendé
geit, ahol a cigarettafüst gomolygó félhomályában is 
érezhető volt a falakról letekintő szempárok izzása. 
Mert Kudort már régóta foglalkoztatja a portré kér
désköre. Míg korábban ezeket óriási vásznakra ve
tette, a jelenlegi kiállítás darabjai kisméretű, első 
látásra talán gyors vázlatsorozatnak tűnő skiccek, 
gyakorlatok, kísérletek, variációk ugyanarra a té
mára — akárcsak Edgar Elgar Enigma-variációinak 
vizuális átültetése: a titokzatos téma, az „Enigma” 
voltaképpen soha nem mutatkozik meg, de rejtett kí
sérletként végigvonul az összes variáción.

Seregszemlét tartva megállapíthatjuk, hogy a mű
vész változatos, gazdag technikai eszköztárával ha
tárokat feszeget, különböző színeket, anyagokat és 
technikákat alkalmazva kísértetiesen hasonló „vég
eredményt” hoz létre. Egyszerű, őszinte, érzelemtől 
feldúlt arcok, melyek csupán sejtetik emberi mivoltu
kat. A belőlük áradó időtlenség, nemtelenség és sze
mélytelenség valójában modern ikonokká emeli őket. 
Az egyetlen különbség talán csak abban áll, hogy 
nem szentek, hanem mindennapi emberek, kiraga
dott életmozzanatok és életérzések reprezentációi.

Kudor művészetében a portré elveszti műfaji ren
deltetését, átértékelődik és újraértelmeződik. Csupán 
egy keretet, struktúrát biztosít a meglévő, éppen ak
tuális tartalomnak, mely az alkotói én az őt körülve
vő világra történő reflektálása. Ily módon a végered
mény sokkal inkább egy szimbólum mintsem realitás. 
S e szubjektív realitás lecsapódásainak eredménye 
pedig, a szimbolikus portrék hada. Ám szimbolikus 
jellegük ellenére mindegyikben magunkra ismerünk. 
Saját arcunk kivetüléseit látjuk bennük, akár egy kö
nyörtelenül a lelkünk elé tartott tükörben, mely nem 
köntörfalaz. Legmélyebb érzéseinket, elkendőzött hi
báinkat, elfelejtett és elásott titkainkat, vagy apró 
örömeinket tárja elénk filmtekercsként kiterítve.

S talán a kiállítást végignézve mi is elmondhat
juk a művésszel egyetemben, hogy nincs szükség 
az emberi arcnál mélyebb, érdekesebb narrációra, 
bonyolutabb, drámaibb és izgalmasabb történetre. A 
technika, az eszközök változnak. A téma örök.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA

A  f e l e j t é s  s z í n e i
Idén lenne hetvenöt éves a 

Papír szeletek, a Trapéz és kor
lát, a Csongor és Tünde és Az 
öt utolsó szín komponistája, a 
Zeneakadémia egykori taná
ra. A Radnóti-versekre írott dal
ciklus, a Pilinszky-költemény 
ihlette kantáta, a Vörösmarty 
és Madách színművei nyomán 
komponált operák mind-mind 
olyan zeneköltőről árulkodnak, 
akit nem csak a zenész társa
dalom, de a mindenkori ma
gyar irodalom és az irodalmá
rok is sajátjuknak tekinthetnek. 
Ezért is különös, hogy a József 
Attila, Radnóti Miklós, Kormos 
István és Fodor András verse
it dalciklusba foglaló, a Balassi, 
Gyöngyösi, Vörösmarty, Petőfi, 
Arany, Vajda és mások költemé
nyeire kórusművet komponáló 
zeneszerző, a Magyar Művészeti 
Akadémia alapító tagjának neve 
viszonylag rövid idő alatt szinte 
feledésbe merült.

Bozay Attila 1939. augusztus 
11-én született Balatonfűzfőn. 
Tizennégy évesen Pongrácz Zol
tántól tanult zeneszerzést a le
gendás hírű békéstarhosi Állami 
Zeneművészeti Szakközépisko
lában, majd ennek megszű
nése után Szelényi Istvánnál 
folytatta zeneszerzői tanulmá
nyait a budapesti Bartók Béla 
Konzervatóriumban. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
Farkas Ferenc növendékeként 
végzett, később -  az UNESCO 
ösztöndíjasaként — André Jolivet 
zeneszerző óráit látogatta a pári
zsi Conservatoire-ban. 1979-től 
1999-ben bekövetkezett haláláig 
a Zeneakadémián tanított zene
szerzést.

Szinte gyermek még, amikor 
komponálni kezd. Már fiatalko
ri zongoradarabjaiban a dodeka- 
fóniával próbálkozik, kísérletező 
hajlama már ekkor előtérbe ke
rül (Medáliák). A korábbi nép
zenei hatást sikeresen ötvözi a 
neoklasszicizmus stílusjegye
ivel -  a főiskolai évek alatt és 
után - , de zenéjében mindvé
gig jelen van a tizenkétfokúság 
bűvölete (Vonóstrió, Fúvósötös, 
I. vonósnégyes, Variációk zon
gorára, Pezzo concertato No. 1., 
Pezzo sinfonico No. 1.). A pári
zsi hatások -  a dodekafónia ki
bontása, továbbfejlesztése, az 
aleatória érvényesítése, közelí
tés az elektronikus zenéhez — a 
hetvenes években jelennek meg 
zenéjében (Sorozat, II. vonós
négyes, Pezzo sinfonico No. 2., 
Improvizációk I-II-III citerára,

csőrfuvolákra és vonóstrióra, pre
parált zongorára és vonószene- 
karrá). A Csongor és Tünde című 
operáját Mihály András mutatja 
be 1985-ben.

Igaz, rövid ideig, de Bozay 
Attila engem is tanított: stílus- 
gyakorlatokat, kisformákat (pl. 
menüett főrész) és rövidebb da
rabokat (scherzo, rondo stb.) kért 
tőlünk, óráról órára. Mindannyi
unk számára emlékezetesek ma
radnak a Haydn- és Mozart- 
elemzései során tett tanulságos 
észrevételei. Ugyanakkor ma is 
elevenen él bennem a Szegény 
Yorick című, Kormos István ver
seire komponált dalciklusának 
katartikus erővel ható balaton- 
földvári bemutatója. Akkor és ott 
beszélgethettünk utoljára...

Súlyos betegsége ellené
re, a Kossuth-, kétszeres Erkel 
Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas 
zeneszerző ismét operaírásra vál
lalkozott. A millecentenáriumi 
operapályázatra beküldött pálya
művével — a Tragédia utolsó öt 
színének megkomponálásával — 
elnyerte az első díjat, de a pályá
zat eredményét már nem érhette 
meg: a díjkiosztó ünnepség előtt 
két nappal váratlanul távozott az 
élők sorából.

Vajon mi minden maradha
tott a búcsú nélkül, hirtelen 
távozó Bozay Attila „teli bő
röndjében”? Azt már jó ideje bi
zonyosan tudni, hogy -  egyebek 
mellett - , egy régóta dédelgetett 
oratórium tervét is magával vit
te... „Vajon lesz-e majd valaki, 
akit Weöres Sándor XX. száza
di freskó című verse oratórium
írásra ihlet?”1

*

A kollektív amnéziát ellensú
lyozandó, a régi és elkötelezett 
Bozay Attila-tanítvány, Olsvay 
Endre zeneszerző felvezetését 
követően, a Művészetek Palotája 
idén január 25-én levetítette Az 
öt utolsó szín című, 2002. októ
berében készült operafilmet, 
amelyben Ádám szerepét Kiss 
B. Attila, a Kolozsvári Magyar 
Opera egykori tenoristája ala
kítja.2

LÁSZLÓFFY ZSOLT

1 Lászlóffy Zsolt: Bozay Attila
utolsó színei. In Szabadság, XI. 
évf./236. (1999. okt. 9.), 10.

2 Vö.: http://info.bmc.hu/hirek/785
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lógiával együtt jelent meg, a Csíkszeredái 
Gutenberg Kiadó gondozásában.

A  Sapientia-EMTE Csíkszeredái könyv- A  Szerzőség és Tapintás beszélgetés
tárában mutatták be június 4-én Vida sorozat második állomásának meghívott- 
Gábor Ahol az ő lelke című regényét, amiért ja Csehy Zoltán költő, irodalomtörténész, 
az író idén megkapta az Erdélyi Magyar a pozsonyi Comenius Egyetem docense volt 
Kortárs Kultúráért díjat. 2014. június 19-én a kolozsvári Tranzit 

A  Helikon-estek sorozat június 10-i meg- gazban. A költővel Balázs Imre József, il- 
hívottja Fekete Vince költő, a Székelyföld letve Gondos Mana Magdolna beszélgetett, 
főszerkesztő-helyettese volt. Az est vendé- A  Litera 2014-es A képtolvaj nyomában cí- 
gével Karácsonyi Zsolt beszélgetett a ko- mű meghívásos pályázatán első díjat nyert 
lozsvári Bulgakov kávéházban. el Babiczky Tibor Szent Vér című műve, amely

A u a »• o c  fi ■ v  , • , egyúttal kiérdemelte az idei Litera-díjat is. A A  budapesti 85. Ünnepi Könyvhétén, ju- «L nálvázat elsfí helvezettie Csutak Gabi nius 15-én az Erdélyi Híradó Kiadó/Előretolt ayllt palyaza, első Helyezettje Lsutak Uabi
Helyőrség Szépirodalmi Páholy és a Fiatal írók £tt, a második E. Kovács Janos, a harmadik
Szövetsége új közös kiadványait dedikálták a Ba^  Taaias' Az eredmenyhirdetesere es
szerzők. A terítéken Papp Attila Zsolt: Vízimozi, a 2°14' eS L]tel a'dl] atadasara junius 21-en,
Serestély Zalán: Feltételes átkelés és Varga László a uzeumo Jsza ajan erű sor.
Edgár: Cseréptavasz című verseskönyvei voltak. Ugrón Zsolnával találkozhatott a

A Tr í ' i  -j-j. í u u  d  nagyváradi közönség 2014. június 28- Kalaka együttes legújabb, Ragyog a , ^  *_• . J «• t . x ” i i ,, ,  , an a Partiumi Keresztény Egyetem mindenseg című gyereklemezet mutatta be „ , r, , 5 •• x . x , -Án • iv/r Dísztermében. A szerzővel az hrdeiyi me- junius 16-an a Kolozsvári Állami Magyar „ „ ,x ,.. , x , . x ,
Színház Nagytermében. A gyerekeknek " f f d c‘ma torf aelmi ra^ nye f aPcsan 
szóló lemezük számait a kortárs erdélyi iro- Moinar-Banffy Kata es Orbán Viktorne
dalom huszonnégy költőjének egy-egy gye- ö
rekverse alkotja. A lemez egy közel kétszáz ,  , T
kortárs erdélyi gyerekversből álló anto- IVli

I r o d a l m i  p á l y á z a t  -  
e r e d m é n y h i r d e t é s

A Helikon irodalmi folyóirat ered
ményt hirdet a középiskolások szá
mára kiírt irodalmi tehetségkutató 
pályázatán. A beérkezett pályaművek 
alapján a nyertesek a következők:

I. díj: Gothár Tamás (jelige: Iz- 
moskardvirágillat) -  Joannes Kájo- 
ni Közgazdasági Iskolaközpont, 12. 
o., Csíkszereda

II. díj: Kovács Gabriella -  Plugor 
Sándor Művészeti Líceum, 11. B. o., 
Sepsiszentgyörgy

III. díj: Sárkány Tímea (jelige: 
Cseresznyevirágzás) — Bőd Péter 
Tanítóképző, 12. o., Kézdivásárhely

Különdíj: Pataki-Péter Hanna 
(jelige: Gyapjas, illetve Plukito) -  
Márton Áron Gimnázium, 10. C. o., 
Csíkszereda

A díjazottak közül az első 700 lejes, 
a második 500 lejes, a harmadik 300 
lejes, a különdíjas pedig 200 lejes pénz
jutalomban részesül. Á legsikerültebb 
pályaművek a folyóiratban, A nagy 
Kilometrik hasábjain jelennek meg.

Kocka
Ha semmit se teszel kockára,...
Helyes megfejtés esetén a kereszt- 

rejtvény kiemelt soraiban Erica Jong 
fenti gondolatának a folytatását ol
vashatja.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 13. 

Disznószőr. 14. Képző, a -vé pár
ja. 15. A torok kéményseprője! 16. 
Fölösleges darabok kiválogatása.
17. A tantál vegyjele. 19. Bp. a fővá
rosa! 20. Átló két vége! 21. Véredény. 
22. Szolmizációs hang. 23. Mátka, 
menyasszony. 25. Gőzben puhítás. 28. 
Lapos konyhai edény. 29. Kevert: szín. 
31. Lombos növény „karja”. 32. Ázsiai 
vádló. 33. Ott, kívül (népies). 35. A 
Temes partjai! 36. Hozzátartozó. 
37. Bot, husáng. 39. Népies műdal. 
40. Nemzetközi kamionjelzés. 41. 
Perzsa földrajzi nevekben: város. 44. 
Időegység. 46. Arab ország. 47. Orosz 
folyam. 48. Cetfog. 50. Féldrágakő. 
51. Magyar gyógyszergyár. 53. Grúz

férfinév. 54. Fontos fém. 55. Olasz vá
ros lakója. 57. Mosópor márkája. 58. 
Ajándékoz. 59. Rostálás. 61. Csont, 
latinul. 62. A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Bútorkészítő iparos. 2. Zenei nyi

tány! 3. Némán zárás! 4. Lélegzet, né
metül. 5. Fáról almát csen. 6. Á szóban 
forgó esztendőben szüretelt (bor). 7. 
Akadályozás. 8. Egoizmus. 9. A város- 
központba jut. 10. Néma bőgős! 11. Az 
erbium vegyjele. 12. Fiat-autómodell 
volt. 18. Száraz (klíma). 22. Biliárdütő. 
24. Formálás. 26. Piláfmaradék! 27. 
Folyószakasz. 28. Porszívózó. 30. 
Feltett szándék. 32. Sportfogadáson 
játszó. 34. Körmöl. 36. Kemény anyag
ba betűt, jelet vés. 38. Boafarok! 39. 
Inda közepe! 40. Negál. 42. Kolumbia 
fővárosa. 43. Enzimfajta. 45. John 
Wayne Oscar-díjas filmje. 46. Fövő 
ételt forgat. 49. Svájci üdülőváros. 51. 
Hull a hó. 52. Só, angolul. 55. Nincs 
vízcsobogás nélküle! 56. Egyhangúan 
kitámad! 59. Ásvány az ebédlőaszta
lon. 60. Saint, röviden.

R.T.

A Helikon 12. számá
ban közölt Kínai mon
dás című rejtvény meg
fejtése: Bizalmatlanság 
a biztonság anyja. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5
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