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Vdovkina Anastasia: Sámán

Lapszám unk 1., 7., 9., 15., 16. és 17. oldalát Vdovkina A n astasia  és Egri András 
a kézdivásárhelyi Incze László C éhtörténeti M úzeum ban m egnyílt tárlatának  
anyagával illusztráltuk.

Márkus-Barbarossa Jánossal beszélget 
Varga László Edgár
Franz Hodjak: Az ügynökség
Összeállítás az Apáczai Csere János Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Tantárgyverseny 
díjnyertes dolgozataiból
A NAGY KILOMETRIK

PAPP ATTILA ZSOLT

Bábeli e-könyvtár
Az, hogy egy író, költó' hány kötetet publikált, gyak

ran referenciaként jelenik meg a róla szóló beszédben: 
XY ennyi és ennyi kötetes szerzó', van még mit leten
nie az asztalra, vagy ellenkezó'leg, már elég sok min
dent letett. Ez nemcsak azért félrevezető', mert a meny- 
nyiség sosem értékmérő' (egy bennfentes bonmot szerint 
van olyan szerző, akinek ismeretlensége egyenes arány
ban nő köteteinek számával), hanem azért is, mert épp 
ezekben az években, évtizedekben lehetünk tanúi az iro
dalomfogyasztási szokások drámai átalakulásának. Az 
a széles körben élő felületes vélekedés, miszerint az író 
olyan ember, aki köteteket jelentet meg egymás után, 
szép lassan kezd okafogyottá válni, legalábbis a klasszi
kus értelemben. Hogy ez az átalakulás jó-e vagy rossz, 
más kérdés, de hogy itt a nyakunkon, nem kétséges.

Nem mai hír, de egyre aktuálisabb, hogy a világ ve
zető webáruházának tartott Amazon eladási listáin az 
e-könyvek meghaladták a nyomtatott kötetek számát. 
Ez persze nem elégséges indok a könyvnyomtatás elte
metésére, hiszen az offline könyvforgalmazásban még 
mindig a papír alapú kiadványok vezetnek, főként ná
lunk, ahol makacsul tartja magát a nyomtatott írás ha
talmának mítosza — mégis olyan jelzés, amit botorság 
figyelmen kívül hagyni. Azok viszont, akik összekötik 
a nyomtatás visszaszorulását az irodalom állítólagos 
pusztulásával, figyelmen kívül hagyják a tényt, hogy az 
e-könyvek is ugyanazt a tartalmat közvetítik, mint pa
pír alapú társaik. Nem az írott szó iránti kereslet csök
ken tehát, hanem a formája változik — bár tudjuk, hogy 
a forma és tartalom egymás kölcsönhatásában létezik, 
az egyik változása szükségszerűen érinti a másikat.

És ez független attól, hogy hányán vagyunk, akik na
gyobb lélegzetű irodalmi művet csak papíron vagyunk 
képesek végigolvasni. A könyv iránti szenvedély egyre 
inkább generációs kérdéssé válik, vagy már annak sem 
mondható: nemzedéktársaim körében is nő a Kindle- 
birtokosok aránya. Mi nemcsak a könyv tartalmát sze
retjük, hanem magát a tárgyat mint egy tűnőfélben le
vő világkorszak megkérdőjelezhetetlen szimbólumát, 
amelynek „személyisége” van. De mielőtt uniformizá
lást és tömegesedést kiáltunk, ne feledjük, hasonlókép
pen érezhetett a kódexmásoló szerzetes is a Gutenberg- 
galaxis hajnalán; és igaza volt, mert annál személyesebb 
tárgyat, mint egy kézzel írott és illusztrált könyv, nehéz 
elképzelni. A tudás átadásának és elsajátításának mó
dozatai, illetve eszközei változnak: s mi, akik ezt a fo
lyamatot veszteségként éljük meg, és szerencsés esetben 
úgy fogunk távozni a világból, hogy könyvek vesznek kö
rül, nem mondhatunk le eredendő kíváncsiságunkról és 
szellemi kalandvágyunkról. Csak az történik, ami min
dig is történt.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Beszélgetés Márkus-Barbarossa Jánossal

H ogy  m in é l jo b b a n  te ljen  az id ő

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

-  Min dolgozol? Milyen hegedű ez?

-  Egy kicsit bonyolult dolgot próbálok 
restaurálni. Megvettem, nekiestem és rá
jöttem, hogy sokkal több, mint amire én 
gondoltam. Ez fordul elő a legritkábban.

-  És hogy haladsz vele?

-  Sajnos rettenetesen fáj a kezem, 
mind a kettő. És ez egyre nagyobb bajom. 
Most jön a büntetés.

-  Miért?

-  Azért a negyvenévnyi kemény melóért.

-  Ez ennyire megviseli a kezet?

-  Igen. December óta már hét orvos
nál jártam. Idegszálak és ízületek is be 
vannak gyulladva, és pillanatnyilag még 
egyik orvos sem tudja a végleges megol
dást.

-  Hol lehet ilyen hangszereket vásárolni?

-  Hát a nagyvilágban.

-  A világjárás amúgy is régóta életfor
mád. A hangszerkészítés, restaurálás mű
vészetét is sok helyen tanultad. Hogy kez
dődött a hangszerekkel való kapcsolat?

-  Gyerekkorom óta zenéltem, zenét ír
tam és szerepeltem. Sokat szerepeltem té
vében, rádióban, színházban is. Még csak 
azt se mondhatnám, hogy nagyon sze
gény voltam, mert egy idő után nem vol
tam az, de éppenséggel -  miként ma is -  a 
showműfaj megköveteli, hogy mindig va
lami érdekességet is mutass a közönség
nek. így, mivel az elején nem tudtam hoz
zájutni igazán komoly hangszerekhez, 
legfeljebb csak nagyon sérült állapotban, 
ezeket vettem meg, utánajártam, kezdtem 
javítgatni őket. Aztán az sem volt elég, 
megint tanultam itt-ott-amott, és elkezd
tem készíteni magamnak hangszereket. 
Az elején mindenféle ökörséget, csudasá- 
got, amolyan fantáziahangszereket, ame
lyek látványelemként -  legalábbis úgy vél
tem -  dobtak egyet a show-n. Mondhatom 
tehát, hogy a helyzet kényszere vitt idá
ig, de nagyon gyorsan beleszerettem. Én 
nemcsak zenét tanultam, hanem képző- 
művészetet is, főleg szobrászatot, ami et
től már nincs nagyon messze.

-  Az elején, gondolom, csak itthon lehe
tett tanulni. Hogy kezdődött a világjárás? 
Kiktől tanultál?

Nyilván nem nagyon volt az elején 
mozgási lehetőség, így először is itt az or
szágban próbáltam felkutatni azokat az 
embereket, akiknek van némi fogalmuk 
a témával kapcsolatban. Miként most is, 
rengeteg amatőr volt, de voltak olyanok 
is, akik segíteni tudtak nekem. Volt egy 
brassói szász mester, akit szintén a vé
letlen vezetett ehhez a mesterséghez, az 
első világháborúban ugyanis olasz hadi
fogságba került, de nem bezárták őket, 
hanem „kényszermunkahelyre” kerül
tek. Friedrich bácsi bekerült Milánóban 
az akkori világ talán legjobb műhelyé
be. Persze sepregetéssel kezdte, de az
tán amikor elengedték, nem jött visz- 
sza azonnal Brassóba, hanem ott maradt 
egy ideig dolgozni, tanulni. A hülye sze
rencse! Az ember azt hinné, hogy a ha
difogság csak rossz lehet, ő pedig meg
tanulta becsületesen a hangszerkészítés 
mesterségét. Én időközben átkerültem a 
sepsiszentgyörgyi akkori állami magyar 
színházba zenészként meg házi zeneszer
zőként, innen pedig könnyű volt átjár
ni Brassóba, így járogattam az öreghez. 
Aztán van egy régeni hangszerkészítő, 
Nicolae Ciurba, akitől szintén tanultam. 
De volt Sepsiszentgyörgyön is egy zseniá
lis cigányember, egy amatőr hangszerké
szítő, akit úgy hívtak, hogy Buta Jóska. 
Igaz, hogy analfabéta volt, de ez az em
ber egyáltalán nem volt buta. Nemcsak 
készített, de javított is hangszereket, 
és a mai napig használok olyan fogáso
kat, amikre ő jött rá. Volt egy szavajárá- 
sa: „Drága Jancsikám, ez nem nikkel, ezt 
tudni kell.” Tőle tanultam meg például a 
kliensi köröm egyik rétegével, a cigány
zenészekkel beszélgetni. Aztán halá
la előtt minden faanyagát és a szerszá
mait is rám hagyta, igaz, akkor én már 
Bécsben voltam, ugyanis kitiltottak az 
országból, de a haverok csak kicsempész
ték nekem valahogy ezeket a dolgokat.

A világjárás viszont már koráb
ban, a hetvenes évek végén elkezdődött. 
Akkoriban csak két évente lehetett ú t
levelet szerezni. Anyám Bihardiószegen 
tanította le az életét, én pedig soha nem 
jelentkeztem be hivatalosan sehova más
hova, hanem a diószegi személyim adta 
élhetőséggel élve kértem kishatárátlépőt 
a határ túloldalán lévő rokonok meglá
togatása végett, ezzel pedig akár heten
te is át lehetett menni hivatalosan 15 
kilométerre a határtól, tehát mondjuk 
Debrecenig vagy Létavértesig. Viszont a 
határ túloldalán senki nem nézte az út
levelet, úgyhogy én ezzel mentem Varsóig 
vagy Berlinig is akár. A papír az papír, 
egyetlen emlékem nincs, hogy akadékos
kodtak volna a határőrök. Közben elirá

nyítottak egy nagyon jó prágai restau
rátorhoz, ő pedig el-elküldött a prágai 
hangszermúzeumba, meg egy-két kollé
gájához. Bementem, kérdeztem valamit, 
ők pedig haveri alapon megmutatták. 
Aztán Prágából átküldték a valamiko
ri Kelet-Németországba az ottani kollé
gákhoz, akik nyitottak voltak minden
re. Aztán jártam  egy krakkói mesterhez, 
Pesten is bejártam egy-két műhelybe, bár 
— megvallom őszintén — ott túl sokat nem 
tudtam tanulni. Az elején persze inkább 
új hangszereket készítettem. Rengeteget.

-  Akkoriban volt egyáltalán az ország
ban hangszer-restaurátor?

-  Ma sincs sok. Rajtam kívül még van 
egy bukaresti fiatalember, aki ilyet is ta
nult az egyik nagyon jó strasbourgi kol
légámnál.

-  Miért tiltottak ki Romániából?

-  Bohóckodtam épp eleget. Romániá
ban én írtam és játszottam egyedül poli
tikai dalokat, elég sokat, közel ötszázat. 
Nem csak amolyan célozgató stílusban, 
hanem kicsivel keményebben csináltam 
ezt. Bereményi Géza zseniális szövege
ket írt Cseh Tamásnak, az enyém annál 
durvább volt, és ebből nyilván bajok ke
letkeztek, odáig menően, hogy kitiltottak 
színpadokról, kitiltottak a televízióból, a 
rádióból, végül kiraktak az országból is. 
Hál’ istennek. Onnantól nyilván egysze
rűbb volt, megnyílt előttem a világ. Akkor 
már amúgy is régóta tartottam a kapcsola
tot a prágai és németországi mesterekkel, 
ők pedig sorra elküldték újabb mesterek
hez Amszterdamba, Párizsba, Londonba, 
Milánóba, Velencébe. Volt, ahol hónapo
kat, volt, ahol heteket ültem, és megpró
báltam minél többet ellesni a szakmából. 
Egyenesen elmondták, amit én is elmon
dok bárkinek, aki tanulni akar, hogy „idá
ig én tudom, innen a másik jobban tudja”. 
Persze a kezdetek kezdetén nem kaptam 
a műhelyekben szakmunkát, mert annak 
idején elég sovének voltak az ottani vezető 
műhelyek tulajdonosai. Akkoriban volt egy 
érdekes beosztásom: az ENSZ-nek dolgoz
tam, a menekültügyi osztály egyik felét ne
kem kellett vezetni. Egyébként is szeren
csém volt, mert már akkor beszéltem hat 
nyelven, így sokszor szinkrontolmácsként 
kerestem a kenyerem. Aztán Bécs máso
dik legnagyobb műkereskedőjénél nekiáll
tam mindenfélét restaurálni. Életemben 
annyira laza embert nem láttam. Képzelj 
el egy akkora műkincsraktárat, mint 
kétszer az Insomnia, tömve mindennel. 
Rámutatott valamire és azt mondta: „Ha 
azt mondod, hogy ezt te meg tudod csinál
ni, csináld meg. Itt a kulcs.” Nekem kellett

M árkus-B arbarossa  János
Költő, író, hangszerkészítő, régiségkereskedő, irodalomszervező. 1955. június 

4-én született Szilágyzoványon. Képzőművésznek tanult, de zenész, zeneszerző, 
szövegíró lett. 1975-1984 között a Sepsiszentgyörgyi Színház művésztársulatának 
tagja volt, közben hangszerkészítővé, később hangszer-restaurátorrá képezte ma
gát. 1984-ben feleségével Bécsbe disszidált. 2005-2008 között az Erdélyi Magyar 
Írók Ligájának elnöke volt. Eddig főleg verseskötetei jelentek meg.
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a klienseivel is tárgyalni egy bizonyos fá
zisig, aminek révén magamnak is kiépí
tettem egy egészen szép klientúrát, annyi 
pénzt össze tudtam szedni, hogy megnyis
sam a szaküzletemet, és közben pedig jár
káltam a nagyvilágban, közben nagyon 
sokat segített Lujza asszonyom, ő ült az 
üzletben, míg meg nem halt.

-  Mikor jöttél vissza először?

-  ’90 január elsején kíváncsiságból el
jöttem, és akkor beengedtek a határon. 
De nem mondhatom, hogy visszaköl
töztem, állandóan ingázom. Általában 
két hetet töltök Kolozsváron vagy más
hol, viszont a szolgálataim Bécshez köt
nek. Lujza halála után meguntam, hogy 
az üzletben üljek és tereferéljek a ze
nészekkel, úgyhogy leegyszerűsítet
tem kicsit. Közben jött egy felkérés, 
aminek az eredetét mai napig nem tu
dom, a Dorotheum Aukciósház vezető
sége felkért, hogy legyek a szakértőjük. 
Azóta tekintenek rám nemzetközi szak
értőként, rám van bízva ez a teljes mű
faj nemcsak a Dorotheumban, hanem a 
legfelső törvényszéken, meg az uniós tör
vényszék műkincsrészlegén. Úgy osztot
tam be az időmet, hogy a hónap második 
felében intézem ezen teendó'imt, emellett 
pedig -  mivel üzletben nem árusítok már, 
ekkor találkozom a megrendelőimmel is.

-  Tehát a költészet a dalszövegekből in
dult el.

-  Igen, ott indult. Dalszövegeket nagyon 
korán elkezdtem írni. Őrzök egy nyomtat
ványt, a Siculus Fesztivál külön kataló
gusát, és mellette egy diplomát: 13 évesen 
engem díjaztak mint a legfiatalabb erdé
lyi dalszerzőt. De folyamatosan írtam, ké
sőbb verseket, prózát is. Mondjuk nekem 
más a hozzáállásom, mivel effektive nem 
ebből élek meg, így nem is szeretek kö
zölni. Nagyon ritkán teszem. Inkább éve
kig ülök a szövegeken, aztán amit én és a 
szerkesztőim is jónak látunk, azt könyv 
formájában megjelentetem. De nyugodtan 
mondhatom, hogy 15 éves koromtól kezd
ve szinte naponta foglalkozom írással.

-  Hogy fér el ennyi minden egymás mel
lett? Hogy néz ki egy átlagos munkanap?

-  Éjjeli ember vagyok. Kolozsváron pél
dául, furcsa mód, nem tudok írni vagy 
csak nagyon keveset. Néha ötleteket jegy
zetelek le vagy magnóra mondom a szöve
gemet. Az írás nálam általában úgy néz 
ki, hogy legtöbbször egyedül autókázom 
a nagyvilágban, a zsebemben van egy 
reportofon, és diktálok, aztán később le
tisztázom a szöveget. Bécsben általában 
8-10 körül leteszem a fizikai munkát -  
legyen az hangszer vagy más műtárgy

aztán hajnali 4-5-ig, néha 6-ig irkálok 
ezt-azt, majd alszom 11-12-ig. Egyébként 
pedig változó ez, rapszodikus embernek 
tartom magam. Mindenféle munkába be
le lehet fáradni egy idő után. Abban a pil
lanatban, hogy megunom a hangszereket, 
félreteszem, és elkezdek mással foglalkoz
ni. A mai napig foglalkozom képzőművé
szettel, festek, faragok, ha azt is megun
tam, akkor írok. Sokan azt tartják, hogy 
szétaprózom magam, és semmiből nem

jön össze valami jó. így is lehet látni. Én 
úgy kommentálom az egészet: az a fontos, 
hogy minél jobban teljen az idő. És pont.

-  Főleg verseket írsz?

— Mindenfélét, csak a prózai írásokból 
keveset láttak eddig az emberek. Jelenleg 
is dolgozom egy regényen, már meg
van belőle vagy 270 oldal. De nem csak 
ez. A gépeimen van még legalább 12 ki
adatlan könyv -  vers és próza vegyesen - , 
amit vállalhatónak érzek. De nálam nem 
úgy működik, mint sokaknál, hogy ösz- 
szegyűlt egy kötetre való írás, és annak 
azonnal meg kell jelenni. Egyébként a 
hetvenes években még volt bennem ilyen 
szempontból lendület. Ha akkor a cenzú
ra nem csap nyakon, a Forrás-sorozatban 
az én kötetem is megjelent volna. Talán 
ettől is elment a kedvem, így csak gyűj
tögettem halomba a kéziratokat. Nagyon 
későn döntöttem el, hogy néhány kötetet 
mégiscsak jó lenne megjelentetni, mégpe
dig a kisebbik fiam unszolására.

-  Hangszeren játszol még?

— Játszanék, csak a kezem miatt pilla
natnyilag nem tudok. De még egy fél év
vel ezelőtt is gyakoroltam rendszeresen, 
sőt -  bár ezt kevesen tudják -  a mai na
pig is írok dalokat. Az idénre egy kon
certturnét is terveztem a régi zenésztár
sakkal, csak közbejött a kézproblémám.

-  Az Erdélyi Magyar írók Ligájának is 
alapító tagja, sőt a második elnöke is vol
tál. Hogy indult a szervezet?

— Volt Hargitafürdőn egy találkozó, 
ahol egy kicsit felment a cukorkám, mert 
valami olyasmi készült, amit nem véltem 
ildomosnak. A Magyar írószövetség köz
lönyében megjelent egy szöveg, miszerint 
az erdélyi magyar írók kollektiven belép
nek a szervezetbe. Én erre kivonultam 
a megbeszélésről, és többen követtek is, 
akik egyetértettek abban, hogy ezt a já
tékot nem muszáj végigcsinálni. Akkor 
Gergely Edittel és Sántha Attilával be
széltünk arról, hogy kellene csinálni egy 
saját írószövetséget. Hargitafürdőről le
fele jövet beszéltünk Csíkszeredáig 
a témáról, Gergely Edit hazament 
Gyergyószentmiklósra, viszont Sántha 
visszajött velem Kolozsvárra. Az autóból 
körbetelefonáltam mindenkit, akit utol
értem, mire Kolozsvárra értünk, meg 
volt alakítva az írószervezet, és már volt 
25 tagja. így kell kimondani, vagy nem, 
de valahogy a dac szülte ezt a szerveze
tet. Közben Csíkszeredából elhoztam a fe
leségem unokatestvérét, akit Emiliának 
hívnak, azaz Emi. Ebből jött nekem az, 
hogy Erdélyi Magyar írószövetség, EMI. 
Felhívtam KAF-ot, hogy mit szól hozzá. Ő 
azt mondta, nem fog belépni — mai napig 
nem lépett be - , de felhívta a figyelmemet, 
hogy EMI már volt a harmincas években. 
Mondtam, hogy akkor el van cseszve, ak
kor nem ÉMI. Az E-MIL név egyértelmű
en Szőcs Géza érdeme, ő jött később az
zal az ötlettel, hogy nem tanács, nem 
szövetség, hanem liga, Erdélyi Magyar 
írók Ligája legyen. Aztán az alapszabály
zat kidolgozásában már sokan részt vet
tek, többek között Sántha, Gergely Edit,

Király Zoli, Nagy Koppány Zsolt, Farkas 
Wellmann Endre, Gáli Attila és mások.

-  Milyen ma a művészek helyzete szerin
ted?

-  Azt tapasztalom, hogy a legtöbben 
nem érnek rá hosszabban gondolkozni va
lamin, mert a helyzet kényszere mást kö
vetel. Te mennyit kapsz egy versért? Ebből 
meg lehet élni? Annak idején a hetvenes 
években mondjuk egy Forrás-kötetért volt, 
aki 30 ezer, volt, aki 70 ezer lejt kapott, 
ami akkor sok pénz volt. Ilyen összeget ma 
a legtehetősebb kiadók sem fizetnek ki.

-  És hogyan lehetne ezen változtatni?

-  Mindenképp rá kell venni a tehető
sebb réteget, hogy támogassák a kultúrát 
— mint ahogy egyesek támogatják is —, il
letve bizonyos javak szétosztásánál is fi
gyeljenek erre, hiszen a kultúra önmagá
ban soha nem állt meg a talpán, mindig 
is támogatták az ókortól kezdve napjain
kig, éppen azért, hogy aki ezzel foglalko
zik, jusson ideje erre koncentrálni. Egy 
korrupt politikai rendszeren belül, amely
ben az állami bevételek javát ilyen-olyan 
formában privatizálják, honnan is jutna 
támogatás? Ki kéne gondolni és okosan 
megszervezni a mecenatúrát. Többeket -  
köztük engem is -  felkértek mostanában, 
hogy szóljunk hozzá a kulturális autonó
mia-tervezethez. Miért most kaptuk meg 
a felkérést? Elküldhették volna húsz évvel 
ezelőtt is. Gyomrozni kell a politikusokat 
egyfolytában, követelni kell a művészeti 
szervezeteknek azt, ami nekik jár, egyéb
ként nem fog változni semmi. Van egy na
gyon jó barátom, akivel együtt nőttünk fel, 
jelenleg New York egyik menő festőművé
sze. Neki volt egy szándéka: hogy tanuljon, 
menjen, lásson. Elkezdett éhségsztrájkolni 
Váradon, naponta vitte őt is a Szekuritáté, 
mint engem, de neki minden kérdésre volt 
válasza. Ugyanaz az egy mondat: „Vreau 
sä pled” Aztán őt is kirakták az országból. 
Vannak helyzetek amikor csak ez a hozzá
állás működik. De azt is el lehet monda
ni, hogy „bocsánat, többet akarok!” Csak 
ez el kell jusson a megfelelő fülekbe is. 
Bármilyen technikát, akár zsarolást is le
het alkalmazni a politikummal szemben, 
hogy ez a probléma megoldódjon.

-  Mióta van meg a szakáll?

-  1973 óta. Azóta csak kétszer vág
tam le, egyszer egy tévés szereplés, egy
szer egy színházi szerep miatt. De már 
14 évesen szakállas kép volt a személyim
ben, holott az ortodox papokat leszámít
va tiltották a szakállviselést. Szerencsére 
találtam egy váradi bőrgyógyászt, aki 
adott egy papírt arról, hogy krónikus 
szakállfertőzésem van, így nem vágha
tom le. Az a papír mindig nálam volt.

-  Tehát ez is a lázadás miatt fontos.

-  Igen, a lázadás egy nagyon gyerekes 
formája volt, de ennyire gyermekesnek 
tűnő formákat ki lehet találni a hatósá
gokkal szemben, hogy végül is elérd azt, 
amihez jogod van.

VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
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POMOGÁTS BÉLA

Szabédi László 2014-ben
Trianontól a „harmadik útig”
(folytatás előző számunkból)

Ennek a közös szellemi stratégiának a 
jegyében vállalt szerepet Erdély egy részé
nek visszatérése után az új, pontosabban a 
részben helyreállított régi államkeretben 
tevékenykedő magyar közéletben és iro
dalmi életben. A trianoni döntések kései és 
csak ideiglenesnek bizonyult revíziója, ter
mészetesen Szabédit is örömmel töltötte 
el, hiszen egy két évtizedes igazságtalan
ság valamelyes jóvátételét kellett tapasz
talnia. Ennek tartósságát azonban eleve 
megkérdőjelezte az, hogy az okmányt csu
pán a két szélsőjobboldali nagyhatalom 
képviselői írták alá, a nyugati hatalmak és 
a Szovjetunió tartózkodtak ettől. Szabédi 
elégedettsége mindazonáltal nem vált fe
lelőtlen örvendezéssé, minthogy jól tudta, 
hogy a trianoni igazságtalanságok felül
vizsgálatának az elégedettségen túl lelki- 
ismeret-vizsgálattal és felelősségtudattal 
kellett volna együtt járnia. Mindenekelőtt 
azzal, hogy számot kellett (volna) vetni 
a két évtizedes kisebbségi sors súlyos ta
pasztalataival, és keresni kellett volna az 
ismét magyar fennhatóság alá került erdé
lyi románsággal a kiengesztelődést, végső 
soron pedig a nemzetiségi tekintetben erő
sen tagolt (egységes nemzeti államok lét
rehozására eleve alkalmatlan) kelet-kö- 
zép-európai térség valamiféle konfóderatív 
államszerkezetben történő egyesítését. 
(Amely hatékonyan helyettesíthette volna 
a történelmi tekintetben megbukott és sú
lyosan kompromittálódott egykori közép
európai Monarchiát.)

Szabédi ezt az imént jelzett erkölcsi és 
stratégiai meggyőződését fejezte ki nagy 
ívű Udvözlégy szabadság! című költemé
nyének soraival (ez a verse különben, ért
hető módon, verseinek sem 1967-es buka
resti, sem 1980-as budapesti kiadásába 
nem került bele és azóta sem került arra 
az irodalomtörténeti magaslatra, amelyet 
méltán megérdemelt volna). De lássuk a 
szinte váratlanul elérkezett szabadságot 
ünneplő „örömóda” egy-egy versszakát; 
az első a felszabadulás örömébe vegyü
lő gyászról, a második a szabadsággal 
együtt járó felelősségről beszél:

Udvözlégy, magyar szabadság! Én, élő, 
temetőkertből jövök ím eléd, 
onnan hozom a hiába remélő 
holtak szentségtörő üdvözletét; 
felövezem magam’ fekete gyásszal 
s így állok a diadalív elé 
és komor, rettenetes zokogással 
ujjongok a szabadító felé.

Azért, szabadság, Udvözlégy! jövendő 
magyarokat tápláló szent gyümölcs! 
Kíméld éltető nedved’, a veszendő 
poharába pazarolva ne töltsd, 
nehogy, kin a keserű rabkenyéren 
kiütött az utálatos csömör, 
váljék rabból, feledve a szemérem 
parancsát, bosszúálló börtönőr.

Az imént idézett költemény valójában 
Szabédi László költészetének magasla
ti pontja, innen lelki biztonságban, törté
nelmi reménységben már csak lefelé lehe
tett haladni — a folyamatos veszteségek, 
a személyiség szabadságát mindinkább 
korlátozó fegyelem, az emberi méltóságot 
többszörösen megerőszakoló politikai át
alakulások következményeként. A szemé
lyes tragédiának egy jó évtized múltán 
bekövetkező végső kifejlete felé, amely el
pusztította a küzdőszellemet, a reményt, 
az önbecsülést, végül az életet. Mint ez 
köztudott, Szabédi László igen hamar, 
az 1944-1945-ös újabb történelmi válto
zások után, nem minden belső küzdelem 
nélkül, elfogadta a romániai kommunis
ta hatalomátvétel következményeit, en
nek az irányváltásnak meghatározó, de 
talán sohasem aggálytalan híve lett. Van 
egy verse 1947-ből, Almoddal mértél cím
mel, ebben a személyes múlt elutasításá
nak kényszere, egyszersmind fájdalma 
kap hangot:

Én a világban élek, ne szakíts ki 
belőle, jöjj, és járj együtt velem, 
gyötrődjünk együtt, így fog meggyógyítni 
mindkettőnket az orvos gyötrelem.
Amíg javíthat per és szidalom, 
perelj és szidj, nem vész kárba a bánat -  
de megmásíthatatlan múltamon 
őrködjék hallgatás és bűnbocsánat.
Ezt a versét követték azután az egyér

telmű állásfoglalások az új romániai (és 
erdélyi) hatalom mellett, így a Költők és 
bírálók, az Egy költőről, a Költői verseny, 
a Bírálat és mindenekelőtt a Vezessen a 
párt című költemények. Ez utóbbit nem 
szeretném idézni, abban a szomorú iro
dalomtörténeti fejezetben van helye, 
amely az erdélyi magyar költők (például 
Szemlér Ferenc, Méliusz József, Horváth 
István és mások) írásai mellett igen sok 
jeles magyarországi költő (például Zelk 
Zoltán, Somlyó György, Devecseri Gábor, 
Benjámin László, Tamási Lajos, Juhász 
Ferenc, Nagy László, Csoóri Sándor és 
mások) néhány művét is magába foglalja. 
Mindezek a költők, Magyarországon és 
Romániában egyaránt, egy ideig (több
nyire igen rövid ideig) bizalmat éreztek 
a régi világ igazságtalanságait felszámo
ló vagy legalábbis ezt ígérő új társadal
mi rend iránt, később viszont számot ve
tettek azzal, hogy milyen sötét erőknek 
ajándékozták bizalmukat, és általában 
szembefordultak a zsarnoki hatalommal, 
leleplezték ennek nemzetellenes törekvé
seit. Kétségtelen, hogy a történelemnek 
volt egy igen erős kényszere, vagy talán 
csapdája, amelyet nagyon kevesen tud
tak elkerülni, többnyire azon az áron, 
hogy „belső emigrációba” vonultak (így 
maradt távol a magyar költészet fóruma
itól hosszú évekre többek között Kassák 
Lajos, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, 
Takáts Gyula, Kálnoky László, Pilinszky 
János, Nemes Nagy Ágnes, az erdé

Szabédi László

lyi magyar irodalom fórumaiból pedig 
Tompa László, Kiss Jenő, Gellért Sándor 
és Székely János, jóllehet néhány kivéte
les alkalommal ők is teljesítették a rájuk 
kirótt penzumot). Irodalmunk történeté
nek szomorú fejezete ez, letagadni azon
ban nem lenne helyes, végső soron nem 
elítélni, hanem megérteni és értelmezni 
kellene.

Mindenesetre azt sokakról elmondhat
juk, akik engedtek a szörnyű kor hívá
sának, hogy nem érvényesülési vágy ve
zette őket, inkább őszinte meggyőződés 
(miként a korábban is baloldali költőket 
vagy a pályakezdő fiatalokat), vagy éppen 
az a megfontolás -  és most mindenekelőtt 
az erdélyi, általában a kisebbségi sors
ban élő magyar költőkre gondolok -, hogy 
talán így tudtak súlyos helyzetbe sodró
dott népükön segíteni, minthogy a mar
xista ideológia és a kommunista mozga
lom eredetileg elutasította a kisebbségi 
közösségek alávetettségét, jogaik korlá
tozását. Szabédi esetében talán mindkét 
megfontolásnak szerepe volt. így csat
lakozott 1944 őszén a baloldali orientá
ciót követő Világosság című lap, majd a 
Józsa Béla Athenaeuma szerkesztőségé
hez, feladatot vállalt a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum irányításában, 
vállalta a Népi Egység című lap szerkesz
tését, belépett a román kommunista párt
ba, majd kinevezést kapott 1947 őszén a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen 
a Budapestre távozó Benedek Marcell 
utódjaként. Az útját korábban az Erdélyi 
Helikon írói közösségében, a magyar né
pi mozgalomban, a Termés írói között ke
reső Szabédi László ezzel a kommunista 
párt foglya lett.

Annak idején Jékely Zoltán, akiről 
1982-ben bekövetkezett halála előtt nem 
sokkal kisebb irodalomtörténeti mono
gráfiát írtam, és ennek következtében 
barátságába fogadott, nem egyszer szót
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válthattam vele. Egy ilyen alkalom so
rán beszélte el nekem a következő tör
ténetet. 1944 augusztusában, a román 
átállás utáni napokban, valamelyik szé
kely városban, talán Udvarhelyen ta
lálkozott a barátjaként számon tarto tt 
költővel. Szabédi, aki egyébként is meg
lehetősen görcsbe feszült egyéniség
nek mutatkozott, szinte delíriumos ál
lapotban hajtogatta neki: Erdély ismét 
Románia része lesz, iszonyatos lehet a 
megtorlás, egyetlen önvédelmi lehetősé
günk van, ha a kommunista párthoz, a 
szovjet birodalom helytartóihoz csatla
kozunk, így talán megmenekülünk, így 
talán megmenthetjük népünket a rá
váró veszedelmektől. Kétségtelen, hogy 
ennek a stratégiának voltak hasznos 
következményei, például az erdélyi ma
gyarságot nem sújtották azok a brutális 
rendelkezések (így a tömeges áttelepí
tés), amelyek Szlovákiában megtizedel
ték, pontosabban korábbi létszámának 
nagyjából a felére apasztották az ott élő 
magyarság létszámát. Bizonyára nehéz 
emberi drámák zajlottak Szabédi László 
meggyötört szívében, de úgy ítélte meg, 
hogy a félelmetes helyzet (az erdélyi 
„sorskerék” újabb fordulata) új szerep- 
vállalást, új politikai identitást követel, 
és miként művei (hátrahagyott levelei) 
mutatják, ezt az identitást (ennek min
den lelki következményével együtt) kész 
volt vállalni.

Ez az önkéntes csatlakozás és elkö
telezettség természetesen nem jelentet
te azt, hogy Szabédi László aggálytala
nul és szolgai módon követte volna azt 
a román pártpolitikát, amely az ötve
nes években már félreérthetetlenül mu
tatta, hogy az erdélyi magyarságot má
sodrendű nemzeti közösségnek tekinti, 
és minél előbb be kívánja olvasztani a 
román népességbe. A magyar iskolák, 
kulturális intézmények és egyházak el
len viselt hadjáratok, a román hivatalos 
nyelv terjesztését szolgáló erőszakos in
tézkedések, amelyek például az akkori
ban nagyjából fele-fele arányban magyar 
és román lakosságú Kolozsvár radikális 
románosítását kívánták elérni, termé
szetesen csalódást és ellenállást okoztak 
Szabédi esetében. (Más magyar kultu
rális vezető egyéniségek, például Csehi 
Gyula esetében is, míg mások, szomorú 
módon a széles körben tekintélyt élvező 
Nagy István is, a legkevésbé sem tanú
sítottak ellenállást a magyarnyelvűség 
korlátozásával szemben.) Bizonyára léte
zett egy morális határ, amelyet Szabédi 
László semmiképpen sem akart és tudott 
átlépni, és inkább a szembefordulást vá
lasztotta, ennek minden veszedelmes kö
vetkezményével együtt, a meghátrálás 
helyett.

Ennek a szembefordulásnak volt em
lékezetes példája az a felszólalása, 
amely a kolozsvári és marosvásárhelyi 
magyar írók 1956. szeptember 29-30- 
iki kolozsvári tanácskozásán hangzott 
el. (A tanácskozás anyagát Az őszin
teség két napja címmel Benkő Levente 
tette közzé 2007-ben a kolozsvári Polis 
Könyvkiadó gondozásában.) A tanácsko
zás, amelynek hátterében természetesen 
ott volt a Szovjet Kommunista Párt 1956

tavaszán rendezett XX. Kongresszusa, 
azaz a szovjet táborban megindult po
litikai olvadás, amely még az októberi 
magyar forradalom előtt történt, figye
lemreméltó, bátor szókimondással hív
ta fel a figyelmet az erdélyi magyarság 
nyelvhasználati, oktatási és kulturá
lis sérelmeire, követelve ezek orvoslá
sát. Szabédi László emlékezetes felszó
lalásában az ellen tiltakozott, hogy 
Kolozsváron (és általában Erdélyben) 
a magyar nyelv mindinkább háttérbe 
szorul: „Lehetetlen dolog -  hangoztat
ta -  a testvéri együttélés megkívánta 
minden erőfeszítést az egyik félre há
rítani. Lehetetlen a két hivatalos nyelv 
demokratikus elve helyett a két anya
nyelv magyarokat sújtó, hazug, sivár, 
antidemokratikus elvét hirdetni.” Majd 
ezt a következőkben folytatta: „Tudom, 
hogy Kolozsvár román lakosai között 
sok az olyan Bukovinából, Moldvából, 
Munténiából, Olténiából stb. idetelepí
tett román, aki egyrészt megszokta a 
színromán környezetet, s akinek más
részt soha senki nem magyarázta meg, 
hogy Erdélybe jőve ősi magyar lakosság 
közé, magyar történelmi környezetbe 
jön, olyan országrészbe, ahol a magyar 
nem vendég, hanem gazdatárs, ahol a 
múltban is volt és a jövőben is lesz ma
gyar szív és szó. E magyarázat elmara
dása súlyos mulasztás, melyet azonban 
én, magyar értelmiségi csak megállapí
tani tudok, orvosolni nem. Viszont a né
pem jogai mellett való kiállást nem ha
laszthatom arra az időre, amikor ez a 
mulasztás orvosolódni fog.” Végül pe
dig a következőket jelentette ki: „Ezért 
én antidemokratikusnak, politikailag 
elhibázottnak és végeredményben nem 
csak a magyar, hanem a román nemze
ti érdekeket is veszélyeztetőnek ítélek 
minden olyan törekvést, mely egyrészt 
egyenlőségi jelet tesz állami és román 
közé, másrészt ellentmondást lát és lát
ta t állami és magyar között, és a nem
zeti kultúra bizonyos területeiről azzal 
az érveléssel akarja száműzni a magyar 
nyelvet, hogy az »nem az állam nyelve«.” 

Szabédi László őszinte hittel vállal
ta a magyar és a román nép kölcsönös 
kiengesztelődésének és együttműködé
sének ügyét, abban a meggyőződésben, 
hogy ez az együttműködés mindkét nem
zet érdeke és különösen érdeke az erdélyi 
magyarságnak, amely csak a románok 
jóindulatát elnyerve védheti meg intéz
ményeit és nemzeti kultúráját. Ez a sze
mélyes vállalása végül is sikertelennek 
bizonyult, egymásra torlódtak az olyan 
események, amelyekkel már nem tudott 
megbékülni. A végső lökést, mint ez köz
tudott, a Bolyai Egyetem 1959-es fel
számolása adta, tulajdonképpen ez lök
te Szabédi Lászlót a vonat kerekei alá. 
Vértanúsága igazi vértanúság volt, és 
miként minden vértanúság, népének új 
erőt adott -  hogy elviselje, aminek elvi
seléséhez aligha elegendő a köznapi lelki 
erő. Ennyiben Szabédi László is a triano
ni történelem áldozatai, mi több, vérta
núi közé tartozik (ahogy sokan mások). 
Erdélyben és Magyarországon -  mindkét 
országban a vértanúságnak közösségi és 
morális küldetése volt.

Trianon és a „harmadik ú t” -  utal
tam ennek az írásnak az alcímében ar
ra, hogy milyen megfontolások nyomán 
szeretnék képet adni Szabédi László 
gondolkodásáról, munkásságáról és 
mindezek mai 2014-es jelentőségéről, 
mondhatnám: „üzenetéről”. Valóban, 
úgy vélem, hogy ez a két fogalom, már
mint Trianon és a „harmadik ú t”, a tri
anoni döntések következtében elszenve
dett nemzeti sérelmek és a „harmadik 
utas” gondolkodás körében kialakított 
nemzetstratégia összefüggenek. Nem 
csak annak következtében, hogy iga
zából minden magyar nemzetstratégia, 
amely a két világháború közötti kor
szakban létrejött, megoldást keresett 
az ezeréves Kárpát-medencei magyar 
történelem egyik legnagyobb vereségé
re. Nem csak az uralkodó konzervatív
jobboldali irányzat, nem csak a polgá
ri demokrácia és persze a kommunista 
mozgalom gondolkodói, stratégái, hí
vei, hanem a „harmadik út” képviselői 
is: a demokrácia eszményeinek elköte
lezett szocialisták (szociáldemokraták) 
és a népi mozgalom képviselői is, közöt
tük olyan erdélyi magyar gondolkodók, 
mint Szabédi László. Tudjuk a történe
lemből, hogy igazából sem a jobboldal, 
sem a baloldal nem találta meg a járha
tó utat: a jobboldali kormányzat egy ele
ve vesztes háborúba vitte a nemzetet, 
a baloldali pedig tulajdonképpen ma
gukra hagyta a kisebbségi magyaro
kat, kiszolgáltatva őket a román, vagy a 
szlovák, vagy a szerb, vagy az ukrán na
cionalizmus törekvéseinek.

Arra gondolok, hogy talán a „har
madik u ta t” képviselő áramlatok hoz
hattak volna eredményes és méltányos 
megoldást: egyrészt abban, hogy csak 
a többségükben magyarok által lakott 
területek visszacsatolását szorgalmaz
ta (igaz, ebben a tekintetben Teleki Pál 
kormánya ezt a „harmadik utas”, tehát 
a „mindent vissza” programját és a tel
jes önfeladás lehetőségét egyaránt el
utasító stratégiát képviselte mind a 
Felvidék déli peremének, mind Eszaki- 
Erdélynek és a Székelyföldnek a vissza
szerzése során). Másrészt abban, hogy 
Szabédi sok eszmetársával együtt kö
zép-európai megbékélésre törekedett, 
és történelmi távlatban egy közép-eu
rópai unióban gondolkodott (ennek a 
gondolkodásnak volt beszédes jele az, 
hogy Észak-Erdélybe történő visszaté
rése után Szabédi László Báréban, az
az egy kis román faluban vállalt tanítói 
munkát!). Végül abban, hogy a magyar 
nemzeti egység és a trianoni igazságta
lanságok legalább részleges jóvátételé
nek ügyét a magyar demokrácia kiala
kításának kívánságával kötötte össze, 
ez utóbbi mind a hivatalos jobboldali, 
mind a későbbiek során hivatalossá vált 
baloldali kurzus számára elfogadhatat
lan követelménynek számított. Szabédi 
László (és a többiek) törekvései, gondol
kodása ezért ma is hiteles és érvényes 
nemzeti programot jelenthet, pontosab
ban kellene jelentenie. Szomorú, hogy 
ezeknek a programoknak, stratégiák
nak a jelentőségét csak egy szűkebb kö
rű irodalmi tanácskozás ismeri fel.
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Az ügynökség
Mathias Kronberg világéletében so

kat bosszankodott a hivatalnokok mi
att, mert úgy vélte, nem bánnak vele 
tiszteletteljesen, habár ők, miként ezt 
megannyiszor hangsúlyozta, a gyer
mekei, sőt egyesek akár unokái is le
hetnének. Kronberg úr ezt nem volt 
hajlandó tovább tűrni, és végül az igaz
ságszolgáltatással fenyegetőzött, ami
ért egyszerűen kikacagták. Egy bank 
alkalmazottja lévén, világéletében ud
variasan bánt az emberekkel, még ak
kor is, ha az ügyfelek iskolások vagy 
egyetemisták voltak. Még a fizetéskép
telen személyek irányába is tiszteletet 
tanúsított, s azok az ügyfelek is, akik 
életük során jelentős vagyonra tettek 
szert, elsősorban emberek voltak a sze
mében. Herr Kronberg pontosan h ar
mincegy év, tizenhét nap és három óra 
után veszítette el állását. Amikor Herr 
Kronberg azt kérte, hogy udvariasab
ban és tiszteletteljesebben viselked
jenek vele, az ügynökség alkalmazot
tai mindig a törvények paragrafusaira 
m utattak, és még az sem segített, ha el
magyarázta nekik, nem hinné, hogy a 
törvényben bennefoglaltatik: vele, az
az Mathias Kronberggel pimaszul kel
lene viselkedni. Hogy a neki kijáró na
gyobb figyelemnek és kellő tiszteletnek 
nyomatékot adjon, Kronberg ú r végül 
m ár csak Rigolettóként jelent meg az 
ügynökségen, akit ifjúkori éveiben egy 
amatőr társulat előadásain újra meg 
újra nagy sikerrel alakított. A kosz
tümöt ő maga készíttette a szabócéh 
egy elismert mesterével, és nagy becs
ben őrizte egy félig-meddig egészséges, 
de mindenképpen áttekinthető világ 
tárgyi bizonyítékaként. Voltaképpen 
Kronberg úr m ár igen korán elhatá
rozta, hogy könyveket fog írni, de mivel 
az emberek, akik ezekben kellett vol
na szerepeljenek, még éltek, egyre csak 
habozott, meg akarta  ugyanis várni, 
amíg meghalnak. Ami ezzel kapcso
latban zavarta őt, az volt, hogy habár 
hevesen tiltakozni próbált ellene, egy
re több ember keveredett bele az életé
be, úgyhogy egy adott pillanatban ké
telkedni kezdett afelől, hogy mindezek 
az emberek őelőtte meg fognak halni, 
csakhogy már végre írni tudjon róluk, 
és hosszú éveken át tartó, reményteli 
várakozás után egyszer csak rémülten 
rádöbbent, hogy ezen emberek közül 
sokan túl fogják őt élni, így hát sosem 
lett Kronberg úrból író, ugyanis azon 
elvét, miszerint az illendőségnek meg 
kell előznie a fantáziát, semmi pénzért 
nem akarta  föladni. Ezt pedig szörnyen 
bánta, sőt szerfelett bosszantotta, fő
leg amióta ezzel az ügynökséggel dolga 
van. Végül egy szép nap Kronberg úr 
elérte, hogy az ügynökség főnöke sze
mélyesen fogadja őt.

Amikor Kronberg úr megjelent a ki
hallgatáson, a melléképületbe irá
nyították, az 1. irodába. Mivel min
den egyes iroda meg volt számozva, de 
egyik ajtaján sem látott 1-es számot, 
ott bolyongott Kronberg úr a folyosók 
labirintusában, mely, minél magasabb 
emeletre jutott, annál merészebben, an
nál nagyvonalúbban odavetett hurok
nak tűnt, ami azt a benyomást keltet
te Kronberg úrban, hogy a közhivatal 
épülete valójában egy piramis, amely a 
csúcsán áll, alapjával felfelé. Kronberg 
urat kiverte a hideg veríték, és nem 
feltétlenül azon érzés miatt, hogy egy 
fejreállított piramisban bolyong, ami 
egyébként kellőképpen furcsa volt, ha
nem azért, mert Kronberg úr udvarias 
ember lévén, nem szeretett senkit hosz- 
szasan megvárakoztatni, attól függet
lenül, hogy főnökről vagy másvalakiről 
volt-e szó. így hát amikor újra elhaladt 
a 2. iroda előtt, belépett, és afelől érdek
lődött, hol található Kowalski ú r irodá
ja, mire egy fiatal férfi, aki feltehetőleg 
Kowalski úr titkára lehetett, motyogott 
valamit lengyelül, majd a Kronberg úr 
jobbján levő ajtóra mutatott, úgyhogy 
Kronberg úr, ezen a bizonyos ajtón be
lépve, végre az 1. irodában találta ma
gát. Megkönnyebbülten törölte le hom
lokáról az izzadságcseppeket.

Kronberg úrnak egyből feltűnt, hogy 
az iroda szegényesen van berendez
ve, és csak ezután vette észre, hogy 
Kowalski úr nincs is az irodájában, 
ami minden bizonnyal elsőként tűnt 
volna fel akkor, ha a helyiség pompá
san lett volna berendezve. Kronberg úr 
azon gondolkodott, hogy akkor most ne
ki Kowalski ú r íróasztalára kellene-e 
felülnie, az irodában ugyanis semmi
lyen más ülőalkalmatosság nem volt, a 
főnöki székben pedig nem mert helyet 
foglalni, aztán úgy döntött, állva vára
kozik, hisz senki nem kérte arra, fog
laljon helyet, amit egyébként Kowalski 
ú r és Kowalski úr titkára távollété
ben megtehetett volna, ha ez kívána
tos lett volna. A falakon, Kowalski úr 
íróasztalától balra és jobbra két posz
ter függött Hieronymus Bosch allego
rikus ábrázolásaival, az Utolsó ítélet 
és a Gyönyörök kertje, egyébként a fa
lak mind csupaszok voltak, semmifé
le könyvespolcot, irodai bútort, de még 
csak titokzatos páncélszekrényt sem le
hetett látni, ami azt a látszatot keltet
te, m intha Kowalski úr épp az imént 
költözött volna be az irodába, vagy 
m intha épp kiköltözőfélben volna. Az 
íróasztallap is teljesen üres volt, egyet
len papír sem éktelenkedett rajta, sem 
újság, sem írószer, sem bélyegző vagy 
bélyegzőpárna, sem nagyító, sem map
pák, de még számítógép sem állt rajta 
vagy másvalami, amiből az íróasztal 
használatára lehetett volna következ
tetni. Az irodaszék villamosülésre ha
sonlított, úgyhogy Kronberg ú r nem 
tudott szabadulni azon benyomásától, 
hogy Kowalski úr szívesen vezet villa
most, ez pedig Kowalski u rat hirtelen

rendkívül rokonszenvesnek tüntette fel 
Kronberg úr szemében. Ezen benyomás 
alapján akarta  Kronberg ú r a sem
miből rekonstruálni Kowalski urat, 
ami láthatólag igencsak szórakoztat
ta őt, főleg mert megörült annak, hogy 
most már nem kell haszontalanul to
vább ácsorognia, hanem valamely ér
telmes foglalkozásba kezdhet. Először 
is Kronberg ú r azon töprengett, hogy 
a két allegória közül melyikbe helyez
heti Kowalski urat, és némi huzavona 
után úgy döntött, hogy Kowalski urat 
a Gyönyörök kertjének egyik alakjának 
képzeli el, ugyanis hirtelen, anélkül, 
hogy tudná, miért, az volt a meggyőző
dése, hogy Kowalski ú r egy mértékte
len kéjenc, aki az irodája spártai beren
dezésével és a másik, az Utolsó ítéletet 
ábrázoló poszterrel egyszerűen csak 
palástolni igyekezett kicsapongó, zabo
látlan életét, melyet az ügynökségen kí
vül folytatott. Nos, Kronberg ú r keres
ni kezdte Kowalski urat a Gyönyörök 
kertjében, és mivel a poszter csupán
csak egy allegóriát ábrázolt, ez igen
csak nehezére esett, ő ugyanis eleddig 
még sosem volt bordélyházban. Ezen 
gondolatok közepette Kronberg urat az 
a kérdés is nyugtalanította, hogy egy
általán vannak-e Hammban bordély
házak, és Kowalski úrnak nem kell-e 
ezen célból Düsseldorfba, Bonnba, 
Dortmundba vagy Essenbe utaznia, 
csakhogy vágyait kielégíthesse, ami eb
ben az esetben végtére is inkább előny
nek, mint hátránynak számít, hisz egy 
kéjenc kalandvágyát igenis kielégíti az, 
ha nem a következő sarokra kell men
nie, hanem hetedhét sarkon át, ami a 
kéjét természetesen még inkább nö
velné. Végül Kronberg úr úgy döntött, 
hogy Kowalski urat egy olyan alak
ban fogja felfedezni, mely a triptichon 
jobb szárnyában, egészen lent, a sa
rokban jobbra helyezkedett el, ugyan
is ez az alak keltette leginkább azt a 
benyomást, hogy egy ügynökségszerű
ség vezetője. Kowalski úr, mezítelenül, 
a vágytól vergődve és daliás testét köz
szemlére kitéve, egy disznófejű mezte
len nőt ölel, akinek a fejét kifordított 
apácafejfedő ékíti. Kowalski ú r és höl
gye előtt egy felajzott alak áll, akinek 
csak a meztelen lábáról lehet férfi vol
tára  következtetni. A túlméretezett fej 
és az aránytalanul kicsi test páncél
zatba van bújtatva, melynek sisakros
télyán keresztül egy hosszú, hegyes, 
szélesre k itárt csőr mered Kowalski 
úr felé, akit ez a monstruózus jelenség 
nemhogy elrettentene, hanem úgy tű 
nik, egyenesen önkívületi állapotba ju t
tat, amit elsősorban onnan lehet látni, 
hogy Kowalski úr átszellemült tekin
tettel hajol az alakhoz, anélkül azon
ban, hogy a disznófejű, apácafejfedős 
hölgy buja öleléséből kibújna. Az ala
csony alak nyilvánvalóan jól ismeri 
Kowalskit u rat és azt is tudja, hogy ki
zárólag az undorító és ijesztő kinézet 
képes arra, hogy vágyakat gerjesszen 
Kowalski úrban, másképp nem így öltö-
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zött volna fel, és nem foglalkozott volna 
ennyire intenzíven vele. Behajlított bal 
lábára törülközőt vagy kottalapot terí
tett, nem volt pontosan kivehető', hogy 
micsodát, de Kronberg ú r feltételezése 
szerint mégiscsak inkább kottalap lehe
tett, ez ugyanis sokkal jobban passzol 
egy ilyen perverz alakhoz, mint ami
lyen ez a Kowalski úr. Mindenesetre az 
világos, hogy a kottalap alatt a gazdag 
jutalom integet, melyet akkor nyer el az 
alak, ha játéka elérte nemes célját, az
az ha Kowalski urat ezzel a félelmetes 
külsejével a legnagyobb extázisba sike
rül juttatnia.

Röviddel azelőtt, hogy Kronberg úr 
a Gyönyörök kertje allegóriabeli alak 
segítségével a semmiből teljesen re
konstruálni tudta volna Kowalski urat, 
váratlanul belépett Kowalski úr az iro
dába. Kronberg úr annyira meglepő
dött, hogy csak hebegni-habogni tudott, 
elképesztő, Kowalski úr, hogy mennyi
re hasonlítanak egymásra.

Mit akar ezzel mondani, és mit keres 
itt, és egyáltalán kicsoda maga, kér
dezte Kowalski úr. Csak néhány órára 
mentem el, hogy gondoskodjam arról, 
minden rendben van-e, fűzte hozzá rö
vid szünet után, mely alatt megfeszül
tén próbált visszaemlékezni arra, miért 
is akart ez a Kronberg úr vele beszélni. 
Ez a férfi félelmetesnek, sőt irtózatos
nak tűnt neki, egyszerűen azért, mert 
annyira udvarias volt.

Kronberg ú r vagyok, Mathias 
Kronberg, de hiszen ön rendelt ma
gához, vagy tévedés lenne, netán va
lamiféle rossz tréfa? Avagy ön nem is 
Kowalski úr?

De, de, én vagyok, és jó helyen jár, 
válaszolta Kowalski úr, miközben leült.

Kronberg úrnak feltűnt, hogy 
Kowalski úr az s hangot a keres és a

gondoskodjam szavakban nem nyomta 
meg annyira, ez pedig Kronberg urat 
nem kis mértékben meglepte, ő ugyan
is a Gyönyörök kertje allegóriabeli alak 
mögött sokkal inkább egy bajort gyaní
tott, mint egy északnémetet. Kronberg 
úr szerint valószínűbb, hogy egy ba
rokk bajor szigorú irodai berendezés
sel palástolja kicsapongó életét, ez való
ban ravasz fogás. Viszont ha egy rideg 
északnémet kicsapongó kéjenc spártai 
módon berendezett irodával álcázza éle
tét, nos az csak ügyetlen tréfának szá
mít.

Vagy úgy, szóval ön az a bizonyos 
Mathias Kronberg, mondta Kowalski 
ú r nyugodt hangon, ám világosan kive
hető mellékzöngével.

Kronberg ú r tudta, hogy az alkalma
zottaknak, amennyiben fényes karriert 
akarnak  befutni, a jókon kívül feltét
lenül rossz tulajdonságokkal is rendel
kezniük kell, éspedig a főnökre jellem
zőkkel. Tehát Kowalski úr főnöke, aki 
kétségtelenül létezett, és aki minden 
bizonnyal valahol az ügynökségen kí
vül ült Kowalski úr feletteseként, sa
ját irodája falára valószínűleg szintén 
Hieronymus Bosch e két allegóriáját 
aggatta. A poszteres ötlet ennélfogva 
Kowalski úr főnökétől kell származzék 
és nem magától Kowalski úrtól, hisz so
ha, és ezzel Kronberg ú r nagyon is tisz
tában volt, soha nem történhet meg, 
hogy egy főnök egy neki alárendelt sze
mélyt utánozzon. Kowalski úrnak emi
att rossz előérzete volt, meg volt győ
ződve arról, hogy most nem babra megy 
a játék, és örült, hogy legalább egy ri
deg, fegyelmezett északnémettel áll 
szemben, és nem egy impulzív, önura
lom nélküli bajorral, aki őt, kisebb be
szédhibája miatt, netán még külföldi
nek tartaná.

Szóval így, folytatta Kowalski úr, 
dehát foglaljon m ár helyet, nagyon 
tud idegesíteni, ahogy itt ácsorog előt
tem.

Kowalski ú r meglehetősen mogor
va hangon mondta mindezt, ebből pe
dig Kronberg ú r azt feltételezte, hogy 
Kowalski ú r m ár rég észrevette, hogy 
Kronberg ú r á tlá t rajta. Hova, kér
dezte végül Kronberg úr, hisz az ön 
irodaszékén kívül semmilyen más 
ülőalkalm atosság nincs a helyiség
ben.

Ja, vagy úgy, Stanislaw, kiáltott 
Kowalski úr, mire a férfi a 2-es szobá
ból, akiről Kronberg ú r azt feltételezte, 
hogy Kowalski úr titkára, megjelent és 
azt kérdezte, hozzak széket?

Igen, és két teát, hozzá pedig süte
ményt.

Kowalski ú r titkára  megfordult és 
halk, hatalmas, gólyaszerű léptekkel 
távozott, mindeközben pedig lengyelül 
motyogott valamit, ami Kronberg úr 
fülében káromkodásként csengett.

M iután Kronberg ú r helyet foglalt, 
azon sajnálkozott, hogy Kowalski úr 
mégiscsak északnémet és nem bajor, 
m ert ha Kowalski ú r bajor volna, ak
kor Kowalski ú r titk á ra  nem lengyel 
lenne, hanem bajor, és Kronberg ú r
nak nem kellett volna eltűrnie egy 
lengyel káromkodását, és ráadásul 
Kowlski ú r nem híg teá t és ízetlen 
kekszet hozatott volna, hanem m in
den bizonnyal két becsületes korsó 
sört és két adag fehérkolbászt tá la l
ta to tt volna fel pereccel és retekkel 
vagy édes m ustárral, mindenekelőtt 
azért, m ert miként ez Kowalski úrról 
lerítt, szívesen reggelizett volna má
sodjára, és határozottan jobban érez
te volna magát társaságban, és ez egé
szen biztosan elvett volna valamicskét 
az ezután következő beszélgetésnek a 
szigorából és éléből, ami úgy tűnik, 
elkerülhetetlenül jelentkezni fog, k i
vált hogy Kowalski ú r egy soha vé
get érni nem akaró szünetet ik tato tt 
he, és Kronberg ú r ezt a hallgatást 
nem ak arta  szótlanságként értelmez
ni, hisz Kowalski ú rnak  egytáltalán 
semmi oka nem volt arra , hogy szót- 
lan legyen, ugyanis Kronberg azon 
eredeti szándékát, hogy az ügynök
ség főnökénél is Rigolettóak beöltöz
ve jelenjen meg, végül feladta, és ez, 
így vélte Kronberg úr, rendjén is van. 
Természetesen teljesen más lett vol
na, ha ezzel a Kowalski ú rra l privát
ban találkozik Rigolettóként, példá
ul Hieronymus Bosch allegóriájában. 
A Gyönyörök kertjének. Rigolettójával 
Kowalski úr, és erről Kronberg úr 
szentül meg volt győződve, m iután job
ban megismerte Kowalski urat, tudna 
valam it kezdeni, annál kevésbé egy 
olyan Rigolettóval, aki egy igazgatói 
iroda szigorú, hivatalos falai között 
bukkan fel hirtelen.

SZENKOVICS ENIKŐ fordítása
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Ha szíved velem maradt 
volna
Ha szíved velem maradt volna, 

és talizmánnak kitehetném, 
ezt a zavart, sóvár világot

talán így is, most is szeretném.

Szegény megfáradt, beteg szíved...
Addig hallgattam dobogását, 

míg belém döbbent: itt a földön 
már nem lelhetem meg a mását.

Odaadó, jóságos szíved...
Mért Te is őt szeretted, Isten, 

mért hívtad, ragadtad magadhoz 
hű társam, igaz, drága kincsem?

Pajzsnak tett, riadt gyermekszíved...
A hiánya égetve lángol.

Nincs, aki megóvjon magamtól 
s e csábító, csaló világtól.

Keserűgomba

Hogyha már gomba, hát hadd legyen
keserű.

Sír a szél, mint cigány kezén a hegedű. 
Testem is, lelkem is fonnyadó gyökerű. 
„Látom, az életem nem igen gyönyörű.”

FELLINGER KÁROLY

Behatolás

János álmában azon veszi észre 
magát, hogy épp felhúzza az ébresztő
óráját, amit Julitól kapott a 
szülinapjára, az óra sietett 
vagy húsz percet, de máig halogatja 
a pontos idő beállítását, bár 
Juli túl van már hét határon, össze
szűrte a levet bajszos főnökével, 
aki meg nem vált be alattvalónak, 
így hát Jánosnak még ma döntenie 
kell, ez a legmegfelelőbb alkalom, 
még mielőtt csakugyan felébredne.

Vissza a jelenbe

(Muzsnay Ákos grafikáihoz)

Amíg én 0  voltam, addig átjárta 
a bensőm, kitalált belőlem mint a 
labirintusból, eljárhatott velem 
sörözni, ha úgy tartotta kedve, a 
a legtöbb ami történhetett vele el
képzelhető, nem hiányzott senkinek, 
mindig félteni, óvni, sőt kérdőre 
vonni is akartam, nevén nevezni, 
amíg én O voltam, nem kellett rögvest

Az idő elrohan, a szárnyas kerekű.
Köd alatt, dér alatt megdermed a derű. 
Éjjelem, nappalom fagyos leheletű. 
„Elhervadt orcámon folydogál a könnyű.”'

Bejártuk

Bejártuk az életerdőt hosszában és
kereken,

sok emberrel találkoztunk az utakon,
kedvesem.

Ülünk majd egy fényes ágon egymás mellett
csöndesen,

onnan nézzük, mi történik a világban
idelenn.

Akkoriban

Amikor ideköltöztünk, 
a „töröknél” még finom fagylaltot

lehetett kapni.
Amikor ideköltöztünk,
az utcát még Pata utcának hívták.
Akkoribban elég gyakran
jöttünk végig gyalog
ezen a hosszú úton,
pedig mi még messzebb,
a Detunátában laktunk.
Akkor még fekete-fehérben néztük 
a tévében az Onedin-sorozatot.

színészkedni, hogy csak magamat adjam, 
szabadulásom téglaégetője 
voltam, amíg a Teremtő lehettem.

Járt

az agya, akár a Singer varró
gép, árnyékából akart térítőt 
varrni, amivel jól le lehet majd 
takarni, aztán ahogy egy bűvész 
a megkopott öreg varrógépről 
lerántja hirtelenében a leplet, 
megmutatva, hogy alatta pedig 
nem volt és bizony ma sincsen semmi.

Mellkasi CT

Az öreg kerti hintát az angyalok 
találták ki, a körhintáról nem is 
beszélve, a szárnyaikat ilyenkor 
kölcsönadják a költőknek, akik az 
önző nap közelében, jó magasan, 
a bőrükön érzik, hogy az ördög a 
részletekben lakik, vagyis a pokol 
is részletkérdés, akárcsak a nemlét, 
ahol a valóság kipihenheti 
önmagát senkitől sem zavartatva, 
idegein csücsülve, ügyelve a 
fogyókúrára, ami nem egyenlő 
a böjttel, vagyishát a teremtéssel.

7-8 éves fiam is látott benne egy
szülési jelenetet. 

Azt mondta: „Most már tudom, 
hogy hogy születik a gyermek, 
csak azt nem tudom, hogy kerül oda.” 
Akkoriban sajnos sokkal ritkábban 
jártak a trolik, 
de nem szennyezte ennyi 
nyüzsgő autó a város levegőjét. 
Akkoriban..., de minek folytatnám?
Azóta sem ettem olyan finom fagylaltot.
Az ócska házak helyén sugárút épült, 
de persze nem Pata, Titulescu a neve, 
és már régóta nem jöttünk végig rajta gyalog. 
A tévé színes képeket sugároz, 
de egyik sorozat sem lett 
olyan emlékezetes, mint az Onedin.
A fiamnak meg azóta két fia van.
A trolibuszok gyakrabban járnak,

mint akkor,
az autók pedig... nos, ezt ma már

mindenki tudja.

Öreg város
Fenyődárdákkal őrködő hegyek.
Nyári ragyogás, télen csupa fagy s hó. 
Ódon házak közt futkosó gyerek.
Öreg város, mely él robogva -  Brassó.

*Az idézet Kodály Zoltán gyűjtötte nép
dal, lelőhelye Istensegíts.

Hasi CT

Szívverésemet a csönd közvetíti, 
ahogy Szepesi Gyuri bá az angol
magyart, mint jó anyám emlékében 
él, aki még mint szeplős, copfos kislány 
elkapta a rongylabdát, köténykéje 
alá dugva azt, világgá szaladva, 
fel a nádfedeles házikóra, ott 
a gólyafészekben megpillantva a 
tüdőbeteg, holtsápadt gyerekarcom, 
ami egy egész életre mély nyomot 
hagyott benne, hiszen máig se képes 
felszabadulni a hatása alól, 
pedig már nincs is kinek visszaadni 
azt a megsárgult, vacak, kis rongylabdát.

Emelkedő

Ahogy a rozsét hátán az öreganyó, 
cipeli az elmúlás az öröklétet, 
tisztán látom ilyenkor Izsákot, talán 
valami beleeshetett kék szemébe, 
mikor a napot nézte, s megszámolta a 
madarakat a kézzelfogható égen, 
beteg vagyok, elfogynak a poros utak, 
szabályszerűen közlekednek az erek, 
a jelennel, minthogyha egy kísértettel 
találkozna a lehetőség, mikor is 
nyomtalanul eltűnik, körüljárja a 
parkot, ami márcsak képzeletemben él.
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SZŐCS ISTVÁN

Mítosz? -  Mese? -  
Történet? -  Tudomány?
Egy viszonylag új kiadású szótáram 

a mítosz jelentését imigyen adja meg:
Hitrage, legends, monda, mese. (Tegyük 
mindjárt hozzá, egyesek a mithosz és a 
mese szavakat alakilag is közös gyöke
rűnek tartják!). A történet és a történe
lem szavak értelme nincs szabatosan el
választva, eló'bbit gyakran használjuk 
„történettudomány” vagy éppenséggel 
„történelem” értelemben. Ennél is prob
lematikusabb, hogy maga a történettudo
mány (úgy ahogy nemrégiben még a kö
zépiskolai történelemórákon tanították) 
sem tarthat igényt a tudomány, tudomá
nyosság meghatározásokra. Már annál- 
fogva sem, hogy: hiányos, összefüggés
telen, odavetett, megmagyarázatlan...
Nagyobbrészt vonatkoztatható ez a te
kintélyes apparátussal eló'adott „akadé
miai színvonalú” művekre is: a tények 
előadásánál nem tisztázzák az okokat, 
a körülményeket. Azt mondják, példá
ul: „És utánuk jöttek a kelták”. De -  há
nyán? És -  hogyan?

Már iskoláskoromban is bosszantott, 
hogy tudományos kiadványok meg sem 
próbálnak felelni a kérdésekre, amit 
minden satnya ponyvaregényírótól elvár 
az olvasó: Mi? Hol? Mikor? Mivel? Kivel?
Hogyan? Miért? -  és satöbbi...

A Korunk folyóiratban" megjelent egy jó 
színvonalon, sőt elegánsan megírt könyv- 
ismertetés: Mítoszaink nyomában. Ezt 
megelőzte egy összeállítás a Korunk ban, 
tán másfél éve, A magyar történelem mí
toszai címmel; rendeztek egy olvasó-ta
lálkozót, hozzá is szóltam, ki is utáltak.
A kérdésem az volt: miért sorolják példá
ul a mítoszok közé a „Mohácsi vész” ese
ményeinek leírását, vagy Görgei Arthur 
1848-49-es katonai pályafutását? Hiszen 
mindaz az ismeret, ami e témákról any- 
nyira el van terjedve, nem hitrege, nem 
legenda, nem monda, nem mese (még 
Jókai Mór vagy Gulácsy Irén regényrész
leteiben sem), de nem is tudomány: ha
nem tévedés, tájékozatlanság, vagy torzí
tás, hamis leírás; hasonlók.

A kötet recenzense B. Szabó János 
Mohács -1 a nu 1 m á nyáb ól a következőket 
emeli ki: a mohácsi csatavesztés után 
igen hamar közszájon kezdtek forogni a 
csatavesztés okainak „alternatív magya
rázatai”... A különböző okokra rámutató 
magyarázatok elsősorban a tankönyvek 
révén „időről-időre átöröklődnek, annak 
ellenére, hogy szakmai körökben számos 
oldalról bizonyították már azok hitelte- 
lenségét.” .. Valójában éppen a szakmai 
körök tetézték a hamis elképzelések és 
vélemények tömegét. Egy pár példa.

Egy sikeres filmforgatókönyv miatt 
népszerű lett Nemeskürty István Mohács- 
könyve legelején azt a Báthori Istvánt ál
lítja be a legnegatívabb szereplőnek, kö
zönséges rablónak, aki mint az ország 
nádora, már két hónappal azelőtt felveszi 
a harci érintkezést a törökökkel a saját

Vdovkina A nastasia: H alásza t

előtt nemcsak Magyarországon volt pa
rasztlázadás, hanem Németországban is! 
Hogy Luther Márton kiáltványban szó
lítja fel a keresztény hatalmakat, hogy 
ne támogassák a magyarokat a törökök
kel szemben, mert rosszabbak, mint a tö
rökök! Hogy a német-római császár, aki 
nem támogatott minket, a következő év
ben megtámadja azt a Rómát, ami vala
micskét mégis támogatott, felperzseli, s 
félszázezer lakosát lemészárolja!... Nem 
szoktak írni arról e tankönyvek, sem a 
Korunk független történészei, hogy az 
1526-os hadjáratra Magyarország ellen 
a szultánt Frangepán Kristóf horvát bán 
édes testvérbátyja veszi rá, Ferenc fran
cia király kérésére... És hogy milyen ér
dekes, akárhogy is igyekszik a bán, a 
török fősereget nem képes egy napi járó
földnél jobban megközelíteni!

Mikor vagy 35 évvel ezelőtt Mohács 
450. évfordulóját „ünnepelték”, sok iz
galmas elmélet született a mohácsi csa
tavesztés okairól. Én is kidolgoztam egy 
vadonatúj és eredeti elképzelést és két ki
adványnak is beküldtem. A korszakal
kotó felfedezésem az volt, hogy a nagyon 
nagy létszámú és sok tapasztalt, azaz, 
profi „harcossal rendelkező” hadseregek 
gyakran megverik a sokkal kisebb létszá
mú s többnyire „civil” felkelőkből álló, mű
kedvelő hadseregeken... Furcsa, de sehol 
el nem hitték ezt nekem; nem is jelent 
meg a cikkem.

És amikor egy képes magazin az év
fordulóra Szolimán szultán verseit kö
zölte, megérdeklődtem náluk, hogy vajon 
március 19-én Hitler Adolf festménye
iről fognak reprodukciókat közölni? — 
nem válaszoltak. Mint ahogy arra a kér
désemre sem, hogyan lehet, hogy éppen 
annak az uralkodónak, I. Lipótnak, aki 
végül is Ince pápával karöltve megszer
vezte Buda visszafoglalását, hatályta
lanította Mohácsot, és a török hódoltság 
felszámolását, semmi kultusza sincsen. 
Még nemzeti hagyományaink őrzésé
ben olyannyira buzgó kolozsvári magyar 
színház sem emlékezett meg arról, hogy 
Lipót adta ki Erdélyben az első színját
szási engedélyt... Nekik csak Mohács 
kell.

* Both Noémi Zsuzsanna: „Legyen neked 
a hited szerint”. Korunk, 2014. 6. szám.

költségén kiállított lovas 
zászlóaljjal. Utóvédharcot 
folytat, majd a kivonuló 
török hadsereget követ
ve, a szultán hadinaplója 
szerint elállja a kereszt- 
utakat és a zsákmányoló 
török portyázókat üldözi.
Egy más írásában Török 
Bálintot is kötelességmu
lasztással vádolja, stb.
Nemeskürty írásainak 
az eszmei töltése: a ma
gyar vezetőosztály tehetségtelen, „nem ar
ra való”, ez a Habsburg-ideológia egyik fő 
alapja volt: féltek egy nemzeti dinasztia 
felbukkanásától (erre éppen a Báthoriak 
voltak a legesélyesebbek, lásd Báthori 
István lengyel király félelmetes felfutá
sát!).

Mindez azonban semmi ahhoz képest, 
amiket „direkt” az ifjúság számára ír
tak. Egy nagyon szép nyomdai kiállítású 
sorozatnak éppen a XVI. századról szóló 
darabjában azt írja a történész, hogy az 
1526-os török támadást a magyar ural
kodó osztály nacionalista szólamai vál
tották ki! A csatáról meg, hogy a magya
rok ráadásul „udvariatlanok” voltak, nem 
várták meg, hogy a befutó török sereg ki
pihenje magát!!! Ami egyrészt nem igaz, 
hiszen öt-hat órát tétlenkedtek a török 
támadás megindulása előtt; másodszor 
ha igaz lett volna, taktikai szempontból 
érdem lett volna! Végül pedig, hogy még 
egy galuskát lenyomjon az ifjú olvasó tor
kán: a magyar vitézeket végül is a teve
hajcsárok verték agyon a teveszurkáló 
rúddal!

Mondják, hogy az olvasmány szerzője 
,jó magyar ember” volt... Lehet, de a be
állítás, a sunyi láttatás alattomos iránya 
végigvonul a sorozaton. A tatárjárásról 
szóló kötetet Hegedűs Géza írta. Például, 
egy ilyen mondatára emlékszem: „a ki
rály is csak lóhalálában tudott a csata
térről elmenekülni.” Kívántam akkor ne
ki: bár ő volna abban a helyzetben, hogy 
lóhalálában meneküljön harmincezer 
mongol lovas íjász gyűrűjéből! Mi helyett 
írta ezt? Ahelyett, hogy fiatal szepesi és 
gömöri nemesek körbefogták a királyt, 
kitörtek vele a bekerítésből, és önfelál- 
dozóan, harcolva menekítették a lengyel 
határig, majd a Dunántúlra. Ámde: ilyen 
példát kínálni egy bulizó-fesztiválozó if
júságnak? Amikor már Dugovics Titusz 
önfeláldozását is kitagadják a történe
lemből, csakúgy, mint a mítoszból! (Igaz, 
ezt még Páskándi Géza kezdte, amikor 
magyarországi belépője gyanánt azt írta, 
hogy Titusz cselekedete groteszk ostoba
ság volt!)

Nemcsak az ismertetett tanulmány, 
de szinte a történetírás egésze szokása 
szerint kiragadja az eseményt az euró
pai események összefüggéséből: hogy pl. 
az 1529-es és megelőző török hadjáratok
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PÁL TAMÁS

Az édenkert falain kívül
Atyáitok atyjai is csórók voltak, fonnyadt fenekű 
ősanyák húsát odvas fogaikkal véresre marták.
A fák alatt, részegen őrjöngve rekedt kántálással 
ünnepelték nyomorúságukat, feltépték hegeit 
a Sorsnak. Beléjük rekedt valami időtlen, 
hányással csipkézett örökkévalóság, s ezt 
hordozzátok ti is magatokban. Testük 
elporladt már, de tibennetek tovább élnek, 
nem dobhatjátok le magatokról ezt a terhet.
Ti vagytok maga az élet, a tékozlás, a nyomorúság, 
a nemzőerő, a hanyatlás, a sóvárgás és a halál.

(párbeszéddé némult undor)
beteg kutyák
barátaim a tükörben
a rútság története -  csupa esztétika
nincs vége a háborúnak
röhögő szélben állunk
szakadt viharkabátban
nem mélyülnek álmaink
roncsolt testünkből nem szabadul az álom
halott ágak között nap
-  elfedi arcát a hajnal -
aláaknázott pokolban ébredünk
oltalmazó egyenruha alatt.

Resurrectio nostra

ezt nektek
ha már részeg vagyok
elküldelek titeket a fénylő, meleg távolba
a visongó nadehátba
mert nem tudtok örülni amiért
holnaptól József Attila díjas vagyok
az erdmagyar irodalom nékem
letolt alsónadrág, puha száj
ugyebár, ha már
jöttem, láttam, ittam
és persze győztem is
a nyájszellem szellentése pipepurc
szlemtelen köcsögök
mind a szolgáim vagytok

visszatértünk a halálból 
a lovak szemében mégis szaggató bánat ül 
távoli idegen láthatod 
daganatok pöffeszkedtek bennünk 
kötélen himbálóztunk 
csövekkel testünkben igyekeztünk feléd 
kit megöltünk vagy megfogunk 
feltámadtunk
csak mi vagyunk halhatatlanok 
lent a sárban idétlen időtlenségben 
hányással csipkézett örökkévalóságban 
földi királyságunk egekig száll a trágyaszag 
ha ott vagy tekints rákos szentjeidre 
egyszerű embereknek álcázzák magukat 
de fogaik között őrlik a halált 
eredendő düh munkál mindegyikben

Imitatio Christi
rágyújt, sötét a mozdulat 
szemeiben olajfoltos tengerek 
harmadnapon kést ránt elő a fiókból 
nyelvén érzi még az ecetet
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SÁNDOR ZOLTÁN

A feleség
Már a menyegzőnk rosszul kezdődött. 

Apósomék közvetlenül a temető mellett 
állították fel a lakodalmi sátrat, a köl- 
kök többségének úgy volt teljes a muri, 
hogy hatalm as tortaszeletekkel a ke
zükben szabadon bóklászhattak a sírok 
közt. Alighogy visszaértünk az esküvő
ről, elterjedt a hír, hogy az egyik friss 
sírhant alól kopogtatás hallatszik. Nem 
kellett több a násznépnek, csakhamar 
mindannyian ott nyüzsögtek egymás 
hegyén-hátán a sírbolt körül, a fiatal 
özvegy érkezését várva, csak újdonsült 
férjem és én ücsörögtünk hallgatagon 
a részünkre kijelölt helyen a sátorban. 
Visszagondolva, m ár akkor sem lehet
tünk valami felemelő látvány, nem cso
da, hogy az embereket jobban érdekel
te egy feltámadt halott. Alig vártuk, 
vagy legalábbis én, hogy vége legyen az 
egész ceremóniának, és ágyba bújhas
sunk.

Nos, a nászéjszakánk nem épp 
olyanra sikeredett, amilyenre szá
mítottam, amit a nagy felhajtás kö
rüli fáradalm akkal és a napközben 
átélt bizarr történésekkel magyaráz
tam. Tévedtem. A következő éjszaka is 
ugyanolyan volt, m int az első, majd a 
rákövetkező is. Két hétig nem tettem  
szóvá a dolgot senkinek sem, akkor 
azonban m ár képtelen voltam tovább 
magamban tartan i, és elmondtam az 
édesanyámnak. Első felindulásában le
terem tett. Azt mondta, nem kell többé 
görcsös nyápicként viselkednem, férjes 
asszony lettem, éljek a nőiességemmel. 
Ha az ágyban is úgy viselkedek, ahogy 
egyébként szoktam, akkor egyáltalán 
nem csodálja, hogy az uram nak már 
most nem fűlik hozzám a foga, nézzek 
magamra, úgy festek, mint egy kicsa
vart mosogatórongy!

Alig hittem  a fülemnek. A saját 
édesanyám mondta mindezt, aki so
hasem engedett el diszkóba, mert oda 
csak a legalja jár; aki magamutoga
tó lotyóknak nevezte azokat a nőket, 
akiknek szoknyájuk alól kilátszott a 
térde; aki még a szájfestést is tiltot
ta, mert olyat csak a ledér nők tesz
nek, hogy ágyba vitessék magukat; 
aki nem szerette, ha bárki eljön hoz
zám az osztálytársaim  közül, m ert fel
ta r t  a tanulásban, biztos telebeszéli a 
fejem minden hülyeséggel, s különö
sen az zavarta, ha én akartam  meglá
togatni valakit. Mindenkit elvadított a 
környezetemből. Középiskolás korom
ra egyetlen közeli barátnőm sem ma
radt. Bármennyire is szörnyen hang
zik, nagylánykoromban egyszer sem 
jártam  szórakozni. Nyilván éppen ez 
keltette fel Mihály érdeklődését.

Az esküvőnk előtt egy évvel ismer
tem meg egy vasárnap reggeli szent
mise után. Simára vasalt szürke öltö
nyében nagyon fess volt. A szüleimmel 
éppen jöttünk ki a templomból, ami
kor előttünk term ett, enyhén meghajolt 
és bemutatkozott. Azt hiszem, m ár ab
ban a pillanatban minden eldöntetett. 
Anyámat teljesen levette a lábáról ez a 
modorosság. Talpig úriember, mondta 
később nekem otthon. Az is maradt. Az 
árta tlan  puszikat és néhány ügyetlen 
csókot leszámítva, semmi testi érintke
zés nem volt köztünk. Azonnal fel kel
lett volna, hogy tűnjön, hogy valami 
nincs rendben, főleg mert tíz évvel idő
sebb nálam, akkor harmincadik élet
évének a küszöbén, de mit tudtam  én 
még akkor ezekről a dolgokról, felvilá- 
gosítatlan kis liba voltam.

De még, ha tudtam  is volna, nem 
volt kihez segítségért folyamodnom! 
Pszichológusról akkoriban még nem is 
hallottam, a tanárjához nem fordul az 
ember ilyen kérdésekkel, igazi barát
nők híján egyedül csak anyám m aradt 
lehetséges beszélgetőpartnerként, ő 
azonban teljesen el volt ájulva vőjelölté- 
től. Reggeltől estig mást sem te tt azon 
kívül, hogy boldog-boldogtalannak ára
dozott róla, és önmagát dicsérte, ami
ért megóvott a helytelen életmód csá
bító csapdáitól, aminek jutalmául, íme, 
az ég tökéletes férjjel jutalmaz meg. 
Anyám határtalan  örömére fél év ud
varlás után Mihály megkérte a kezem, 
és kora tavaszra kitűztük az eljegyzést, 
az érettségim után pedig a lakodalom 
időpontját is.

Amikor kissé lehiggadt, anyám azt 
tanácsolta, hogy legközelebb húzzak fel 
valami csipkés, kihívó alsóneműt, és vi
selkedjek kacéran. A párnára könyököl
ve nyújtózzak végig az ágyon, térdben 
kissé hajlítsam be a lábamat, és miköz
ben az uram at gusztálom, mutatóuj
jam at lágyan huzigáljam az ajkamon. 
Pontosan az utasítások szerint csele
kedtem, néhányszor diszkréten még 
a nyelvemmel is megérintettem az uj
jam at, mindhiába, Mihály úgy feküdt 
le mellém, m intha ott sem lennék, s 
amint letette a fejét a párnára, mélyen 
szuszogva álomba merült, nyalogathat
tam  magamat saját örömömre. A továb
biakban még néhányszor megpróbál
koztam anyám módszerével elcsábítani 
a férjemet, de mindannyiszor kudarcot 
vallottam.

Több mint egy hónapja voltunk há
zasok, amikor egy este szóvá tettem  
aggodalmaimat Mihálynak. Furcsán 
végignézett rajtam, és mint aki őszin
tén meglepődött a hallottakon, azt 
mondta, hogy ő azt gondolta, hogy ha 
egy év járás a latt egyszer sem hoz
tam  szóba a szexet, akkor ezután sem 
teszem ezt. Ezért vett el! Alig kap
tam  levegőt a megdöbbenéstől. Mihály

m intha mi sem történt volna, azzal az 
idegesítő kimértségével felhúzta az 
anyja által élére vasalt pizsamaalsó
ját, és annyit mondott, nyugodjak be
le abba, hogy a továbbiakban sem lesz 
köztünk nemi kapcsolat. Iszonyatosan 
felháborodtam. Emlékszem, egész tes
temben reszketni kezdtem, mint a bé
ka a kocsonyában, és elfúló hangon azt 
ordítoztam a képébe, hogy gyereket 
akarok, csináljon nekem egyet, egy
szer még rá  is ütöttem a karjára, de 
az egésszel csak annyit értem el, hogy 
megvető arckifejezéssel lekurvázott, a 
fal felé fordult és lekapcsolta az éjjeli 
lámpát.

Kétségbeesettségemben anyósom
hoz fordultam segítségért. Abban re
ménykedtem, hátha vele tudok be
szélni, mint nő a nővel. Tévedtem. 
Elszörnyedve zúdította rám  szemrehá
nyásait. Örüljek annak, hogy szegény 
szar létemre ilyen tehetős és jómó
dú családba kerültem, kiáltotta, és te 
gyem össze a kezem-lábam, hogy ilyen 
szerencsém volt. Mi a fészkes fenét sze
retnék még, mindenem megvan, mi 
lenne, ha látástól vakulásig dolgoznom 
kellene a betevő falatért, akkor bezzeg 
nem já rn a  az eszem mindenféle paráz- 
naságokon, hogy nem sül ki a szemem 
ilyesmit kiejteni a számon, szégyelljem 
magamat! Ordította. Hiába próbáltam 
emlékeztetni arra, hogy én nagyon szí
vesen vállalnék munkát, esküvő előtt 
hívtak is a városi gyermekorvosi ren
delőbe nővérnek, mivelhogy egészség- 
ügyi szakközépiskolát végeztem, ők 
beszéltek le róla, mondván, hogy egy 
asszonynak otthon a helye, de m intha 
ott se lettem volna, csak mondta a ma
gáét. Sokan nagyon szívesen cserélné
nek velem, tudom én azt, hogy más fe
leségeket üti-veri a férje?! Ilyeneket 
vágott a fejemhez, teli torkából üvölt - 
ve, hogy boldognak és hálásnak kelle
ne lennem, hogy senki sem molesztál. 
Szerencsétlenségemre kiszaladt a szá
mon, hogy még akár heti egy-két po
font is eltűrnék, ha tudnám, hogy fér
fihez mentem férjhez, aki legalább 
hetente egyszer megbasz. A hallotta
kon anyósomat majd’ megütötte a gu
ta. Takarodj a szemem elől, te mocskos 
szajha, sziszegte, Istenhez fohászkod
va, hogy térítsen jobb belátásra.

Nem tudom, hogy az Úr mekkora sze
repet játszott az egészben, vagy inkább 
anya és fia elítélő m agatartása készte
te tt meghátrálásra, elég az hozzá, hogy 
az anyósommal történt kellemetlen
ség után felhagytam, ahogyan Mihály 
egyszer megjegyezte, kéjsóvár törek
véseimmel. Anyám csupán egyszer ér
deklődött a fejleményekről, s mivel azt 
hazudtam neki, hogy minden rendben, 
soha többé említést sem te tt a dologról.

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

Ritka baráti összejöveteleken és ünnepi 
bálokon, amelyeken presztízsből részt 
kellett vennünk, Mihály és én azt hi
szem, sikeresen megjátszottak a boldog 
házaspárt, napközben ritkán találkoz
tunk, mert ő dolgozott, esténként rövid 
ideig tévéztünk, utána pedig minden
ki a saját oldalára fordult az ágyban. 
Vasárnaponként misére mentünk, és 
hálát adtunk az Úrnak, hogy mind
ezt lehetővé tette számunkra, és azért 
imádkoztunk, hogy a jövőben is így te
gyen.

Ki tudja, ha nem történik meg az a 
sorsdöntő eset az apósommal, lehet, 
hogy mindörökre belenyugszom hely
zetembe, és egy szép napon Búsnéként 
terítik  rám  a szemfedőt. A magassá- 
gos nyilván nem így akarta. Aratásidő 
volt. Mihály és az anyja kimentek a 
rétre, Pali bácsi az utolsó pillanatban 
rosszullétre hivatkozva otthon maradt. 
Kimostam, kiteregettem, odatettem az 
ételt, és gondoltam, amíg fő, gyorsan 
lezuhanyozom. Pokoli hőség volt aznap, 
patakokban csörgött rólam az izzad
ság. Éppen csak kiengedtem a hajam, 
és levetettem a blúzomat, amikor ki
nyílt az ajtó, és megjelent Pali bácsi. A 
mosógépről hirtelen felkaptam a törül
közőt és magam elé tartottam , hiszen 
a vékonyka kombiné alól átlátszot
tak  a melleim. Azt mondta, ne féljek. 
Mit akar, kérdeztem tőle. Látszott raj
ta, hogy ő is zavarban van, de eltökélt 
a szándékában. Én nem értek egyet 
ezekkel, mondta. Az élet nem arra  va
ló, hogy önmegtartóztatásban végig
szenvedjük, hebegte, ha Isten ezt akar
ta volna, akkor nem látja el az embert 
az élvezet szerveivel. Amíg beszélt, las
san kigombolta az ingét, és a földre 
dobta. O tt állt előttem szőrös mellével 
és hatalm as pocakjával, amelyen egy 
beforrt heg egy régi műtétről árulko
dott, és a nadrágját kezdte gombolni. 
Tata, kérem, próbáltam jobb belátás
ra bírni, de nem hagyta abba. Miért ne 
segítenénk egymáson, ha m ár az Isten 
egy házba rendelt bennünket, senki 
sem tudja meg, mondta, ezek legkevés
bé. Hónapok óta ábrándozom rólad, ve
led fekszem, veled kelek, magyarázta 
nagyokat nyelve, miközben kibújt nad
rágjából, ezt a gyönyörű formás seg
gedet látom mindenütt, meg ezt a két 
szép kerekded melledet, amelyek majd’ 
megepednek m ár azért, hogy kézbe ve
gye és megsimogassa őket valaki. Egy 
szál gatyában maradt, és egy lépést 
te tt felém. Fekszem az ágyban, és a r
ra gondolok, Istenhez való vétek her
vadni veszni ezt a gyönyörű leányzót, 
lihegte és egy újabb lépést te tt felém. 
Tata, kérem, ne jöjjön közelebb, esedez
tem, és a zuhanyozóba hátráltam  előle. 
Sajnállak, kislányom, istenkáromlás

megtagadni magunktól az élvezetet, 
motyogta, az én tökkel ütött fiam ra az 
idők végezetéig várhatsz, hogy meg- 
ugorjon, segítsünk egymáson, és kér
ges tenyerével belemarkolt a fenekem
be. Nem tudtam, hová menekülni előle, 
m ár szinte felragadtam a csempézett 
falra, hirtelenében megpillantottam a 
zuhanyzórózsát, leemeltem a tartó já
ból, és azzal hatalm asat sújtottam a fe
jére. Nyomban összerogyott előttem, én 
pedig kirohantam  a fürdőszobából.

A hazaérkezőknek azt mond
tuk, hogy az öreg megszédült für
dés közben, és nekiesett a mosógép
nek. Szerencsére, komolyabb baja nem 
esett, váratlan közeledése mindeneset
re felnyitotta a szemem. Majdhogynem 
egy teljes évet lehúztam ebben a 
tetszházasságban, eddig reményked
tem, hogy előbb-utóbb teljes mértékben 
is férjjé és feleséggé válhatunk, nem 
tudok többé várni, ezért úgy döntöt
tem, hogy elválok tőled, jelentettem be 
este a férjemnek. Mihály teljesen felbő
szült, kígyót-békát kiáltott rám, ru s
nya ringyónak nevezett, akinek máson 
sem já r az esze azon kívül, hogy szét
tegye a lábát, el is híreszteli majd a fa
luban, hogy mekkora ribanc vagyok, 
amire azzal kontráztam, én pedig azt 
fogom elhíresztelni, hogy a férfiassá
ga lankadt, mint a fonnyasztott ubor
ka. Cudarul összevesztünk. Először és 
utoljára.

A rokonok és ismerősök megdöbbené
sére másnap beadtam a válókeresetet. 
Anyám majd’ megveszett kínjában. Mit 
mondanak majd az emberek, mostantól 
hogyan megy majd végig az utcán, bár
csak elnyelné a föld, kinek kellek majd 
elvált asszonyként, ő ezt a szégyent 
nem éli túl, mihez kezdek magammal, 
sopánkodott. Mihály közömbösen vet
te kézbe a bírósági idézést, mindössze 
azt a ku rta  megjegyzést tette, tudjam 
meg, bármi is történjék, Isten színe 
előtt úgysem válhatunk el soha, mert 
amit Isten összeadott, azt ember szét 
nem választhatja. Nem mondtam ne
ki semmit, de m ár másnap felkeres
tem Szratykó plébánost, előadtam ne
ki a történteket, és ismertettem vele 
óhajomat. Az öreg pap hümmögve meg
vakarta a feje búbját, és azt mondta, 
amennyiben szerzek egy orvosi bizony
latot arról, hogy még mindig szűz va
gyok, akkor Isten színe előtt semmissé 
tudja nyilvánítani a házasságot. Mivel 
nem háltuk el, tehát meg sem történt. 
Elmentem a nőgyógyászhoz, és külö
nösebb gond nélkül megszereztem a 
szükséges iratot, az orvos csupán azon 
akadt fenn, vajon hol lehet szükségem 
egy ilyen igazolásra.

A házasságunk felbontásáig a Bús
házban maradtam, mert anyám kikö
tötte, hogy amíg el nem váltam, ad
dig haza nem mehetek, máshová pedig

nem tudtam  menni, szegény anyám 
biztosan abban reménykedett, hogy 
majd meggondolom magam. Nem te t
tem. Amikor megkaptam a bírósá
gi végzést, ujjongva csomagolni kezd
tem, ám csakham ar az immár volt 
férjem újabb furfangosságával kellett 
szembesülnöm. Egy hatalm as paksa- 
métát nyújtott át, fogalmam sem volt, 
mi lehet. Azt mondta, csak akkor vi- 
hetem el a cókmókomat, ha m ár tör
lesztettem az adósságaimat irányába. 
Megrökönyödve néztem végig a benyúj
tott számlán, amelyen tételesen fel volt 
sorolva, hogy az egy év a latt hány bu
gyit, harisnyát, egyéb ruhanem űt hasz
náltam  el, mennyi mindent ettem és 
ittam  meg, hónapokra lebontva lá that
tam, mekkorára rúgott a rezsiszámla 
rám  eső része stb. Ha m ár nem voltunk 
házasok, akkor sohasem volt köteles el
tartan i. Mondta. Nem akartam  vitába 
szállni vele. Nem akartam  többé sen
kivel sem vitatkozni. Csupán élni sze
rettem  volna. Néhány nap múlva köl
csönkért pénzből kifizettem feleségi 
kirándulásom  költségeit, és végérvé
nyesen leráztam a nyakamról Mihályt. 
Édesanyjával együtt tá to tt szájjal néz
ték az asztalra vetett bankjegyeket. 
Ezzel most m ár végleg rendben va
gyunk, kérdeztem tőle. Bólintott, de 
nem szólt semmit. Apósom hozta ki a 
bőröndjeimet, és segített feltenni a bé
relt kocsi tetejére. Búcsúzóul pajzánul 
rám  kacsintott, és a távolodó autó felé 
in tett a kiskapuból.

Egyenesen a belgrádi reptérre men
tem, ahonnan többedmagammal együtt 
Tripoliba utaztam. Nővéreket keres
tek az akkoriban elkészült kórházban. 
Egy évre írtam  alá a szerződést, az
tán  tovább maradtam. Sokkal tovább. 
Pontosan? Nos, sohasem tartozott az 
erősségeim közé a számtan, ugye, de 
van annak m ár több, mint harminc 
éve. Azóta egyszer sem jártam  odaha
za. Ennek nyilvánvalóan az a legfőbb 
oka, hogy anyám és apám még az el
költözésem utáni első évben elhuny
tak. Alig egy hónap leforgással egymás 
után. Ügyvéd által adtam el a szülői 
házat.

Soha többé nem mentem férjhez, és 
m ár sohasem tudom meg, hogy akkor 
is így teszek-e, ha nincs a Mihállyal 
kapcsolatos tapasztalat. Nővérként 
a legkülönfélébb élettörténetekkel 
szembesültem, láthattam  csodálatos 
felépüléseket, de szörnyű tragédiákat 
is, különösen az arab tavasz idején, és 
így, az ötvenen is túl, azt gondolom, az 
életben az a legfontosabb, hogy az em
ber békében éljen önmagával. Ennyi. 
És még valami: ne tartozzon senkinek 
sem! Ehhez az életfilozófiához tartva 
magam, ideérkezésem után fél év alatt 
összegyűjtöttem és elküldtem a köl
csönkért összeget Pali bácsinak.
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LOVÁSZ KRISZTINA

Forrás
Erdőm voltál és megóvtál vadjaimtól.
Vad erőm voltál és megóvtál az erdő magányától.

A tisztáson megpihenünk, ott nem talál 
Ránk a végzet, a végzet, mit űztünk eddig. 
Elfáradtunk a hajszában,
Nimfák, kentaurok zajától távol,
Most a tó tükrén keresztül 
Egymás arcába nézünk.

A várakozás, a kétely forrásából 
Enyhítjük szomjunk.
Talán ennyi. Egy víg pihenés,
Az érintés előtti mozdulatban,
Amely félő mozdulatlanság,
Hiszen hordozza már az 
Elutasítás emlékét, azt, ami volt.
Mint nyári forróság, mely 
Bennrekedt az előszobában,
S  nem nyit rá ablakot a szerelem.

Salomé
A szó Maga köré vonja értelmét,
Beburkolózik titkos sejtelembe.
A jelentés elrejti önmagát is, elcsábít.
Hétfátyoltáncban remegtet,
Míg felbukkan az idea-kés, de akkor már késő.
Akkor fejed már a tálcán,
Áldozata lettél az elvarázsoltnak. Boldogan.
Fejed torz mosolyú arcát kínálja a vers. 
így hordozol magadban minden 
Történetet, mert minden történet 
Egyszerre él benned, csak éppen 
A megvilágítás változik, mint 
Körhintán, szédületben.
Magad vagy mindenki, még a kés is.

Álom
Melyik álom az, ami még nem nyílt ki?
Űrhajós magány, csillagközi utak?
A vers kényszere? Hogy leképezzem 
Lelkemet s irányba csillapítsam?
A hallgatás s figyelem vektorai aztán 
Megmutatják, hogy merre élhetem életem?
Vagy örökké keressem koordinátarendszerem 
egy mindent átfogó álom hajótöröttjeként, 
s rongyos ejtőernyőmet vitorlává foltozzam, 
aztán sátrat készítsek megint, netán legyezőt?

Kérdésekben ölelt életem felökleló'dik,
Amikor már kész a bizonyosság, nekem ront,
S  újabb kétségek karjaiban aléltan,
Kisasszonyos bájjal ébredek egyszer,
Miután kilöktek megint,
rögtön egy csillár, repülősó, bálterem, menüett következik. 
Mások táncolnak, s még senki sem tudja, hogy vagyok, 
Illetve abban a pillanatban valaki megsimogatja a hasát.

Virágüzlet a Wesselényi 
utcában
Szervác József versére

Kicsi virágüzlet, zongorával.
Rajta egy könyv, fellapozva.
Meglesem, olvasom, hogy
„úszhass bennem, mint csönd a holtban”.
Közben virágomat kötik 
S  bennem úsznak a szavak,
Beleoldódik vérembe ez a mondat,
Megköti s falat húz két valóság közé,
Szavakat mormolok,
Automatikus társalgási közhelyeket, fizetek,
Míg fagyöngy-ölelésében átnyújtják nekem,
Már nem is tudom, kinek viszem virágaim,
Mert átváltoztam közben én is. Kompozíció. 
Csokorba-kötötten távozom 
a nedveimet szívó bizonyossággal, 
hogy rám talált létem metaforája: 
vers a néma zongorán.
Akkordok kísérnek ki, láthatatlan kezek nyomán,
S az ajtó csengettyűje, mint öreg szolga jelzi,
Hogy átléptem a falon, de 
Melyik valóságba is?

Orfikus dal
Távolabb vagy, mint a messze,
Messzeségbe zárt távolság.
Nem a valószínűtlen égi táv ez,
Hanem éppen annyi, hogy felfogjam,
Nem érhetem el.

Elnyújtózik az idő,
Hogy megérintse a tökéletes hiány 
Üveggömbjén visszatükröződő magányt. 
Varázsol is valamit mindig,
Általában fényes buborék, 
hideg kő vagy 
Beteges vágy formájában,
Birtoklón.

És űz tovább, hogy megérintsem én is,
Ami közben részemmé vált,
Ezért elérhetetlen.
Csak a távolság az, ami magas lábemeléssel, 
Cédán kínálja magát a jegenyék rohanásában, 
Madarak röptének visszáján,
Abban az esőcseppben,
Amit szárnyuk elkapott a menekülő égből.

És közben úgy nyúlok lanthoz, vershez,
Mintha egy kupa borba néznék,
Habján a buborék köveket lágyít 
S elhiteti, hogy létezel.
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MAJOR ZSUZSA

A kvarisztika
Tóth Krisztina 14. kötete, az Akvárium 

a 2013-as 84. Ünnepi Könyvhétre jelent 
meg. A magyar kortárs irodalom terüle
tén eddig költó'ként emlegetett írónő el
ső regénye felveti azokat a kérdéseket, 
melyek a regényszerűséget, a regényfor
ma felé vezető szerkezeti elmozdulásokat 
problematizálják. A 2011-ben megjelent, 
novellafüzérként számon tartott Pixel el
beszélései egy olyan kapcsolati és mo
tivikus hálóra épültek, melyek egymás 
mellé helyezve a hagyományos novellás- 
köteten már túlmutatnak. így lesz a „szö
vegtest” egy mozaikszerű kompakt egész, 
a sok szálon futó tér és idő távoli össze
függései révén. Tóth Krisztina az Elet és 
Irodalomban különbséget tesz a két kötet 
(Pixel és Akvárium) megírásának indít
tatása között (ÉS, 2013/39., szept.27.): „A 
Pixelnél nem mondom, hogy nem a tör
ténetek voltak érdekesek, de a tétje an
nak a könyvnek mégiscsak a struktú
ra megteremtése volt. Az Akváriumban 
már nem ez foglalkoztatott, hiszen azt 
már korábban megcsináltam. A történet 
kibontása lett a feladat.” Az Akvárium 
tehát egy olyan gesztusnak tekinthető, 
amely műfajváltásával a nagyepikai szö
vegelt „tartályába” kívánkozik.

A mű olyan komplex strukturális és 
fogalmi metaforarendszer által épül fel, 
mely nem csak tartalmat, vele együtt tö
kéletes összhangban levő tér- és időszer
kezetet, de formát is feltételez. így a címet 
adó akvárium olyan toposszá, olyan min
denre rávetíthető, mindent megmagyará
zó központi motívummá válik, melyet a 
Magvető Kiadó még a könyv fizikai meg
jelentetésében is kivitelezett. Gondolok a 
kötet védőborítóján található zárt, gan
gos belső udvart ábrázoló Szilágyi Lenke- 
fotó el(sötét)zöldült, poshadt vízszínére.

Az Akvárium formailag a klasszikus 
hármas tagolás módszerére alapoz: há
rom római számmal jelölt egységbe szer
veződik, mellyel keretes szerkezet hoz 
létre. Akvárium-tartály. A szövegstruk
túra mind impliciten, mind expliciten az 
idő- és térszerkezetet is tükrözi. Az első 
(I.) és harmadik (III.) részegység meg
egyező idősíkja, a Vicát mint Vera lányát 
megjelenítő idő közrefogja a második (II.) 
egység múlt idejét, Vera gyermekkorát. 
Ez a konstrukció formailag is hozzátesz 
a zárt idő érzékeléséhez. így allegória
ként, az akvárium a regényben uralkodó 
ciklikus időtapasztalathoz vezet. A sze
replők sorsszerűén, öröklődő kilátásta- 
lanságán keresztül észlelt körkörös moz
gás, a 60-as évek végének, illetve a 70-es 
évek elejének lineáris idejébe, majd idő
ben hátra ugorva (II. rész) az 50-60-as 
évekbe ágyazódik. Ez az utóbbi, akvári
umon kívüli idő azonban csak bizonyos 
utalások által érhető tetten, mint pél
dául az Edura tetovált számok, a figye
lő szomszédok, a feljelentés az illegális 
terhességmegszakításért, illetve az abor
tusz megszervezésének körülményessége 
nyomán. A lineáris külső idő, az üvegla
pokon kívüli eseményeivel nincs hatással 
a belső, üveglapokon belüli ciklikus időre 
és ennek eseményeire. Ez lenne az akvá
riumi történet idejének implicitsége.

A regényben a terek zártsága szintén a 
metaforikus akvárium zártságával jelle
mezhető: „ködösen gomolygó víz alatti vá
ros”. Szűk, bekerített (Lehel tér), betonfa
lakkal körbevett (körfolyosós bérházak), 
földalatti (Klárimama szemétdomb-pin- 
celakása), zsúfolásig telített, agyonoszto
zott (Weiningerék és az artisták közöskö- 
dése) életterekben mozognak az Akvárium 
szereplői. A megjelenő gangos bérházak és 
ezek lakásai, legyenek azok a Benkő dokto
réhoz hasonló nagypolgári lakások vagy a 
történet alaptérsége, az egy szoba-konyhás 
lakás, és ezek gyűrűje a Mohács utcában, 
mind körfolyosóra nyílnak, zárt architek
túrával rendelkeznek. A társadalmi réte
gek (Benkő doktor és Weiningerék) enyhe 
ellentétezését is a tereik nyomasztó zártsá
gában rejlő különbségek érzékeltetik: „Ez 
is körfolyosós ház volt, de a gang felé sehol 
nem voltak kitárva az ajtók, sehol sem szá
radt mosott ruha, sehonnan sem szivárgott 
ételszag vagy kiabálás. A lakások előkelő 
távolságra álltak egymástól, a gangra né
ző szobák belsejét súlyos függönyök védték 
a kíváncsi tekintetektől.”

A történet során a címet adó akvárium 
fogalmi jelentése folyamatosan át- és új
raértelmeződik a különböző terekben és 
az idők megbontott linearitásában, illet
ve ezeken a tér- és időszerkezeteken belül 
változik a tárgyak és személyek vonatko
zásában. Előbb szembesülünk a jelennel: 
a Klárimama pincelakásának ablaka elé 
állított tönkrement akváriummal és Vica 
jelenlétével; majd a múlttal: az akvári
um megjelenésének történetével, a sze
replők életére való reflektálhatóságával 
együtt. A Vera gyermekkorának idejében, 
az „egy darabka tenger” és az exotikus né
ger nőt megtestesítő gurámi a Jóska bá
csi akváriumát képviseli, mely bizonyos 
fajta magasabb rendű létezésre való vágy
ként értelmezhető. Ez az akvárium az 
apatikus életben való vegetáláshoz képest 
egy lehetőségvilág szimbolikájává válik. 
Ellentétként, a keretet képviselő időben, 
a kihalt guppik és elspenótosodott, algáso- 
dott masszával borított üveglapok válnak 
az akvárium jegyeivé. Végül a vizet táro
ló, a történet vége felé már szivárgó üveg
tartályból, Vica és Klárimama Hófehérke 
játékának kelléke gyanánt üvegkopor
só lesz. Az akváriumnak mint egy egy
szerű tárgynak a története párhuzamba 
vonható a narrációban megjelenő szerep
lők egybemosott történeteivel, az allegória 
magyarázza a sorsokban a fordulatok hiá
nyát. Egy olyan okozatl-ok-okozat2, vagy 
helyzetl-magyarázat-helyzet2 viszony- 
rendszer olvasható ki az Akváriumból, 
melynek végkövetkeztetése Verának a 
Vicához címzett kijelentésében/kérdésé- 
ben rejlik: „neked is minek kellett meg
születni”. Ráadásképp a kiemelt végkö
vetkeztetés által mintha költői kérdés 
fogalmazódna meg az olvasók irányába.

A kezdettel és véggel talán nem is ren
delkező regény -  körkörös/keretes szer
kezetével, a generációkon keresztül 
áttételesen nyomon követhető kilátásta- 
lanságával -  az akváriumban élő emberek 
életére világít rá. Ezek a szereplők néhol 
átlátnak az őket körbe vevő üveglapokon, 
hiszen az előre kitaposott, zsákutcákban 
végződő életutak fogalmát elvetik maguk
tól (ez vágyaikban megmutatkozik), de 
képtelenek a falakat ledönteni, széttörni.

Még az olyan, Edu személyében meg
konstruált, kiszolgáltatott androgün (a

* íá  lathatatlan criticalro v a ta irtis
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néni félkegyelmű húga) vagy Klárimama 
(Vera valódi anyja), a konstansul hazu- 
dozó, nonkonformista, „bolond” vénasz- 
szony-szereplőtípus jelenléte sem tünteti 
el teljesen az akváriumos alaphangula
tot. A kilátástalanság érzetét nem fölül
múlva, a fekete humor leginkább az ő ka
raktereiken keresztül teremtődik meg a 
teljesen leegyszerűsített és a lehető leg
természetesebbnek ható beszédmód által. 
(Ilyenkor történik az, hogy mosoly van, 
majd előbb vagy utóbb ez lekonyul). A 
kulcsszereplők Vica és Vera (anya és lá
nya/ lány és anyja) egymás tükrében je
lennek meg, egymást keretezik, egyik 
története, életterének és helyzetének az 
átlátása/magyarázata a másik története/ 
jelenléte által valósul meg. A regény sze
replőtipológiájának kreatív csavarja még 
az is, hogy nagyító alá egy angyalföldi 
zsidó házaspár kerül (Weiningerék). Ők a 
városi mélyszegénységkontextusába íród
nak, ez a zsidókép pedig a köztudatban 
kialakulttal merőben ütközik.

Az Akvárium akár egy minimalista 
nyelvezettel megvalósított fiktív do
kumentumregénynek is titulálha
tó. Ez abban bukik meg, hogy a mű
fajjal járó specifikus objektivitás 
nem eredményez tényszerű minden
tudást, a narrátori hang leképezhe- 
tetlen marad. Az Akvárium egymás
ba folyó mikrotörténetei olyan átfogó 
makrovalamit eredményeznek (olvasó
ra bízandó terminuscsere), amit Tóth 
Krisztina a következőképpen fogalmaz 
meg: „Ahogy a Pixelben a struktúra, úgy 
itt a reménytelenség állt a középpontban. 
Hogy vajon mennyire előre megszabott a 
pálya, amelyen a szereplők mozoghatnak. 
Hogy hány lehetőség adódik számukra, 
hogy a helyzetükből kitörjenek, és ho
gyan szalasztják el ezeket. Azt szerettem 
volna sugallni, hogy ebből a helyzetből 
nincs kiút.” (ÉS, 2013/39., szept.27.)

Tóth Krisztina: Akvárium. Magvető, 
Budapest, 2013.
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„És a körúton újra csend volt.”
Az április 24-27. között megrendezett Apáczai Csere János Magyar Nyelv és 

Kultúra Nemzetközi Tantárgyverseny házigazdája idén a dévai Téglás Gábor 
Elméleti Gimnázium volt. Lapszámunkban a díjnyertes dolgozatokból (I—III. 
helyezés) közlünk részleteket.

9-10. osztály:
Képzeld el, hogy te vagy Pacsirta! írd 

meg napló formájában három napod tör
ténéseit! A naplóbejegyzések három külön
böző életszakaszból származzanak!

BOGDÁN ESZTER
Zilahi Református Wesselényi
Kollégium

1879, tavasz (március 22.)
Nem kell iskolába mennem, mert ta 

vaszi szünet van. Nagyon szeretem a 
tanórákat, most mégis jól esik némi pi
henés, különösen, ha ilyen szépen süt 
a nap, és egész délután a kertben kézi
munkázhatok. Ma délelőtt segítettem 
anyának takarítani, letöröltük a port az 
összes polcról, s mivel közeledik a hús
vét, kimostuk a poharakat, tányérokat, 
az ágyneműt is, itt szárad az udvaron. 
A szél időnként bele-belekap egy lepedő- 
be, és az hullámozva lebeg, felemelkedik 
a tiszta ég felé, mit egyetlen felhő' sem 
torzít el. Délben rizses húst ebédeltünk, 
és apa különösen dicsérte, mert ez volt 
az első' alkalom, hogy segítség nélkül 
megfőztem az ebédet. Anya mosolyog
va mondta, hogy egyszer rengeteg ud
varlóm lesz, mert a rizses hús, amit ké
szítek, a legfinomabb egész Sárszegen. 
Ereztem, hogy ez kissé túlzás, de apa is 
megerősítette, hogy egy napon majd ki
váló háziasszony leszek. Ha az orrom 
nem is olyan szép, mint az osztálytár
saimnak, és magasabb is vagyok náluk 
(azt mondják, ez nem tetszik a fiúknak, 
de én nem hiszem, mert a színház leg
szebb énekesnője is nagyon magas, még
is mindenki belé szerelmes), legalább fi
nomat főzök, és a tanárnő is hosszasan 
méltatta a hímzésemet. Ma délután is a

kertben hímeztem, egy gyönyörű terítő
vei készülök anya névnapjára. A fa ár
nyékában ültem, mert az a divat, hogy 
a lányok bőre hófehér kell legyen, és kü
lönben is, a napsütéstől mindig meg
jelennek a szeplőim. Végül egészen el
fáradtak az ujjaim, és már nem is volt 
kedvem a kézimunkához, mert eszembe 
jutott, hogy a többi lány a tavaszi szü
netben nem térítőt hímez az édesany
jának, hanem a sok-sok udvarló közül 
próbál meg válogatni. Mari még a tan
órákon sem figyel, szüntelenül az abla
kon néz ki, és valamelyik fiatal kato
náról ábrándozik, aki rámosolygott és 
szerelmes levelet írt neki. Igaz, Mari 
szőke, és nagyon szép lány... Anya sze
rint a tizenöt éves fiúkat csak az érdek
li, hogy milyen hosszú szempillája van 
a kiszemelt lánynak, majd csak később 
értékelik az olyanokat, mint én. Apa 
megígérte, hogy holnap vacsora előtt el
megyünk sétálni, és vesz egy új tollat, 
mert a mostaninak a hegye teljesen el
kopott a sok írástól. Remélem, nem ta
lálkozunk egyik osztálytársammal sem, 
mert ők késő délután az udvarlójukkal 
és nem az édesapjukkal sétálnak a fő
utcán (...)

WALCZ BEATRIX
Székely Mikó Kollégium,
Sepsiszentgyörgy

(Vajkay remegő kezével kinyitotta a 
kapcsos füzetet.)

1891. március 20., Sárszeg

Milyen gyönyörű, különleges nap volt 
ez a mai! Végre a hosszú tél után madár
csicsergésre ébredtem, a nap cirógató su
garai köszöntöttek ágyamban. Boldogan

Vdovkina A nastasia: Evezősök

nyitottam ablakokat, hogy a friss tava
szi levegő betöltse szobámat. Kint a kert
ben az üveggolyós karók közül mintha 
bekacsintott volna a törpe. Miután ala
posan kiszellőztettem, a küszöbről édes
anyám hangját hallottam, amint sétára 
hív. Csábító ajánlatát azonban köteles
ségeimre hivatkozva szelíden visszauta
sítottam. Nekiláttam az ebéd elkészíté
sének, föltettem a tűzre az erőlevest. Ma 
végre rászántam magam, hogy egy kevés 
sót is tegyek bele, hiszen drága szüleim 
mindig azt hajtogatják, hogy milyen jól 
főzök, kár, hogy nem ízesítem az ételeket. 
Miután megebédeltünk és kitakarítottuk 
a házat, a verőfényes napsütésben kiül
tünk az udvarra, hogy magunkba szív
juk a tavasz éltető ibolyaillatát. Szüleim 
csendesen beszélgetve iddogálták a gőzöl
gő kávét, míg én a fa lombja alatt kézi
munkáztam. A pádon, a diófa árnyéká
ban előrehajtottam fejemet, hogy fekete 
hajam arcomba hulljon. Úgy tűnt, hogy 
így, ebben a helyzetben esik a legjobban 
a munka.

(- Igen, szegény leányom -  sóhajtott 
fel az öreg Vajkay elrejtve a világ szá
nakozó és kárörvendő szemei elől...)

Végül eljött megszokott esti sétánk 
ideje. Felöltöttem magamra legszebb ru
hámat, míg édesanyám fölvette fekete 
ruháját, édesapám pedig egérszürke pan
tallóját s fellegszín zakóját. Elindultunk, 
ahogy mindig is szoktunk, és középen 
drága édesanyám vidám beszédét hall
gatva, míg édesapám szótlanul, behúzott 
bal vállal lépdelt mellettem, mintha ter
het cipelne.

(- Az élet terhét -  mormolta az öregúr -, 
az élet, a fájdalom és a hazug boldogság 
terhét.)

Hirtelen szegény édesapám kín
zó fejfájásra kezdett panaszkodni. Míg 
én elsiettem a legközelebbi gyógyszer- 
tárba, édesanyámmal karöltve haza
mentek. Mikor én is utánuk indultam, 
a Magyar Király előtt Cifra Gézát pil
lantottam meg. Bő vasutasöltözékében, 
sápadt arcával, meggyszín pattanásai
val talán nem a legvonzóbb fiatalember 
Sárszegen, de előzékeny kedvességével, 
amint felajánlotta kíséretét, elnyerte 
tetszésemet.

(— Ó, a gazember! — Szegény öreg ha
ragját, megszégyenült csalódottságát 
nem enyhítették az évek.)

Egészen a Baross kávéházig kísért, és 
végig hallgathattam kellemetes társalgá
sát. Az időről beszélgettünk, erről a gyö
nyörű, melegen hűvös, tavaszi napsütés
ről. így néhány perccel nyolc óra után 
érkeztem haza, ahol szüleim kitörő öröm
mel fogadták a történetemet, hiszen is
merik kissé nehezen megnyíló természe
temet. Még édesapám fejfájása is enyhült 
boldogságában.

(— Épp eleget fájt a fejünk miatta utá
na — dörmögte Vajkay.)

Ezután nyugovóra tértünk, és én neki
álltam olvasni Jókai népszerű regényét, 
A kőszívű ember fiait, de gondolataim 
minduntalan elkalandoznak, így lassan 
én is álomra hajtom fejem.

(...)

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

1899. szeptember 8., Sárszeg
Új szakaszába léptem ma az életem

nek: a csalódás, a kiábrándulás, a kilá- 
tástalanság öregkorába. Föleszméltem 
eddigi életem hamis boldogságából, ab
ból a boldogságból, mely szüleim hazug 
öröméből táplálkozott. Mert hazug mo
solyomat mindig visszatükrözte álar
cuk, mely most lehullott, és csak a kín, a 
szenvedés mocska rejtőzött alatta. Nincs 
innen menekvés, nincs innen kiút: örök 
halál az életem. De mi értelme ennek a 
szenvedésnek, ha soha nem ér véget? És 
egyáltalán... mi, mi az oka ennek a kín
nak, mely szüléimét gyötri? Miért nem 
képesek már úgy szeretni, hogy elfeled
jék bánatukat? Mi a forrása a szenvedé
süknek?...

(— Az, hogy csúnya — fakadt ki 
Vajkayból, újra, részegen. — Nem szeret
jük... gyűlöljük... mert nagyon csúnya! 
-  Szeme elé emelt kezéből kihullott a 
napló.)

FECHITA LUJZA MÁRIA
Bolyai Farkas Elméleti
Gimnázium, Marosvásárhely

1871. március 15.
Kedves Naplóm!
Ma volt az előadásom az iskolá

ban, melyre oly izgatottan készültem. 
Anyuskával olyan lázasan tanultam a 
verset, a híres Nemzeti dalt\ Szép, fehér 
ingecske volt rajtam, meg egy régi ko
kárda feltűzve a mellemre, melyet még 
Apuska szedett elő valahonnan a megyei 
levéltárból. Nagyon féltem, mert Orosz 
Margitka a főpróbán is kinevetett, s azt 
mondta, hogy egy cirkuszi bohócra ha
sonlítok. Nagyon sokat sírtam ezért, és 
nem értettem, hogy Apuska miért szi
gorodott meg oly hirtelen... Az előadá
son azonban én pont Margitka után kö
vetkeztem a szavalatban, és ő csak egy 
csekély verset mondott: Szabadság, sze
relem... kezdetűt. Mindenki hangosan

Egri András: E g és fö ld  között

megtapsolta, visítottak a nénik, örven
deztek a bácsik, általános derű uralko
dott el a tömegen. Ekkor megörvendtem: 
no, most jön Pacsirta, s e fennkölt vers
re már csak fel fognak állni az embe
rek elismerésképpen! Nagyon beleadtam 
magam, már majdnem szárnyaltam, az 
utolsó szakasznál még a szemem is be
hunytam, és úgy vártam a tomboló taps
vihart, de csak az általános elismerő taps 
hangzott fel. Végignéztem csalódottan az 
arcokon: mindenki komolyan nézett rám, 
Anyuska és Apuska sétált. Nálam miért 
nem örvendeztek az emberek, és miért 
nem lelkesedtek velem?

1883. augusztus 20.
Édes Naplóm!
Már csak neked mondhatom el bána

tom. Úgy érzem, hogy mióta Apa nyug
díjba lépett, házunkban minden meg
változott. Apa és Anya nagyon keveset 
beszélnek, én pedig egész nap csak dol
gozom. Oly édes a házi teendő, minden 
gondolatomat betölti. Ezelőtt egy hete 
megismertem Gézát, az új vasúti alkal
mazottat. Családi neve Czifra, akárcsak 
az a büszke bajusz a csevegő szája fölött.

Apa nagyon kedveli, Anya meg csak 
róla beszél. Vajon eljött az én időm is? 
Lehetséges az, hogy az én egemen is fel
ragyogjon a szerencsecsillag?

Ma este bált rendez a Katolikus 
Nőegylet. Anya a legszebb ruhámat ké
szítette elő, de én megkértem, hogy ta
karja el a tükröket. Legyen meglepetés 
még nekem is az új kinézetem...

Apa és anya folyton pusmognak, lá
zasan készülődnek. És mégis, nekem 
csak az a Csokonai-vers jut eszembe, 
hogy:

„Földiekkel játszó, égi tünemény!
Istenségnek látszó, csalfa vak Remény!”

1919. december 24.
Azt hiszem, karácsony van. De nem 

vagyok benne biztos. A szomszédból ka
lácsillat meg sült pecsenye ízei áramla
nak át kis porfészkembe. Jövő hónapban 

lesz három éve annak, 
hogy Apát eltemettük, 
és két éve annak, hogy 
Anyát is elvesztettem.

De ez a halovány sej
telmem, hogy karácsony 
lenne... Rég nem vol
tam templomban. Nem 
is megyek, habár senki 
sem ismerné már meg 
a kopott, megsoványo- 
dott és megsavanyodott 
Pacsirtát. Még az a má
sik se, ki a múltkor Béla 
bácsi halálhírét hozta a 
vasúttól.

Vajon, jól bezártam 
az ajtót? Ne jöjjenek 
alkalmatlankodó kán- 
tálók...

Ma is, ahogy fel
keltem, a kovács uno
kái visítottak át a 
sövényen. Szokás sze
rin t végigbabráltam 
a házban, jobban el
húztam a redőnyöket,

hogy a hó fehér csillámlásai nehogy be
férkőzzenek kis lakomba. Nem eszem. 
Semmit. Mostanában csak elmélkedem. 
Folyton. És várok. Várom... De sokára 
jön...

11-12. osztály
Az alábbi sorok Csáth Géza novellái

ból valók. Alkoss szabadon választott mű
fajú szöveget, amelynek kezdő-, illetve zá
rómondatai az adott idézetek legyenek! 
írásodnak adj címet!

1. „A kocsis a lovak közé csapott. És el
robogtak a villámfényes főutca felé.”

2. „És a körúton újra csend volt.”

BÍRÓ m ó n ik a -a n it a
Márton Áron Elméleti Gimnázium, 

Csíkszereda

Drága unokafivérem!
A kocsis a lovak közé csapott. És elro

bogtak a villámfényes főutca felé.. Csak 
ez a kép jár az eszemben...

Akkor abban a pillanatban mozdulni 
sem bírtam, csak azon já rt az eszem, ho
gyan fogom én ezt végigcsinálni. Az el
ső pillanatban, azon a bizonyos napon, 
április 10-én, ha jól emlékszem, haj
nali fél hatkor, még akkor azt hittem, 
magamon segítek, úgyis végem lenne. 
Hogy történhetett ez...? Saját magam
mal végzek, szépen, lassan, folyamato
san. Tönkretettem önmagam, tönkretet
tem az életem! Most is érzem... bennem 
van, egyre mélyebbre és mélyebbre jut. 
Csodálatos és kegyetlen egyszerre. Úgy 
emel egy pillanatra az égbe, hogy majd 
a sárba tapos... De a legrosszabb: egy 
pillanatnyi repüléstől már el is felejtesz 
járni. Vergődsz csupán a földön, azért, 
hogy egy pillanatra aztán újra szállhass. 
Az ördögi kör kikezdi eszmém... lassan 
elfelejtem, ki vagyok. Minden sötét, egy 
villanás, újra sötét...

Valaha azt írtad egy leveledben nekem:
„Te a halálé vagy, zarándoka az árnyék,
Ki bátran indultál, kapudat megtalál

tad az éj felé!
De én, jaj, itt vagyok a fényben és hi

tetlen
Feledve önmagam, jajokba fúltan let

tem az életé.”
Akkor még te sem tudhattad, drága jó 

rokonom, mit is beszélsz rólam. Én sem 
tudtam... Teljesen összetört mindaz, mi 
enyém volt. A MORFIUM... mindent el
vett tőlem: szerelmem elenyész, elmém 
beborul, életem lesüllyed a sötétségbe. 
Mégis! Micsoda morbid komikum! 0  öl 
el, de mégsem... én magam... én magam 
vagyok kíméletlen hóhérom... Fivérem, 
nem élhetek így tovább, ha életnek ne
vezhetem létezésem egyáltalán. Elmém 
nem uralhatom, ez így vagyon, mégis mi 
más irányíthat?! A test! A kéj, a vágy ez, 
mi tönkretesz. Ismerője vagyok az em
bereknek, tudom, mit gondol, mit akar 
gondolni, pszichéjét a két kezemben ta r
tom, s felmutatva azt, tükröt tartok elé, 
melyet szemlélve szárnyaló biztossága 
önmagába és azonosságába vetett hité
ben szempillantás alatt az enyészetté 
lesz. Akkor mégis, milyen groteszk játé-
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kot űz velem sorsom... Elmém erejét tes
tem, eszmém hatalmát az anyag dönti 
meg.

Azon a bizonyos estén, akár egy vízió 
hatolt belém ereje... Annyira szeretem, s 
mégis gyűlölnöm kell! Akkor láttam elő- 
ször, legalábbis látni véltem. Iszonyú lá
tomásom borzongató valósága belém ha
tolt hatalmas erűvel. Ismerem a félelmet 
én, tudhatod te is, de mégis elviselhe
tetlen súlya... Végzetem fekete kocsin, 
testen öltve jött el hozzám, hogy szen
vedésem, kéjörömem minden pillana
tát megnyújthassa és keserűvé tehesse. 
Ez a kép... én tudtam, tudtam, mi törté
nik, vagy nem tudtam... mit ér az, drá
ga jó fivérem... mit ér tudni?! Úgyis le
győz, magába ás majd eltemet a Végzet! 
Vízióm szorítása késdöfés gyorsaságával 
dobott ki magából, mikor a kocsis a lo
vak közé csapott. Az ostor jeges csípését 
éreztem magamon is... azóta is az hajt 
tovább.

Mindezt leírom neked, ha nem ten
ném... tükörképem beesett szemeinek 
sem hihetnék. Mit is láthatnék benne: 
kegyetlen hóhérom, üldöző végzetem visz- 
szanéz rám. Fenyeget!

Drága Olgám?!... kérdenéd, vele mi 
van... itt pihen... itt pihen... vasszívvel 
nézi meredten kihunyt csillagát...

Véget vetek mindennek! Véget fo
gok vetni... Már véget is vettem! Utolsó 
soraimat olvasod, drága jó vérem! 
Emlékezz: Őt ne vedd magadhoz... mert 
bűvössé tesz. Ebben a percben és utol
só alkalomnak magamévá teszem, s mi- 
eló'tt birtokába venne, emlékezem: a ko
csi elment... és a körúton újra csend 
volt!

Végső odaadással, Csáth Géza (a te 
Józsefed)

1919. szeptember 10.

SÁRKÁNY TÍMEA
Bőd Péter Tanítóképző,
Kézdivásárhely

A kocsis a lovak közé csapott. És el
robogtak a villámfényes főutca felé! A 
konflis kerekei csattogtak a macskakö
ves pesti utcán. A kabinban József ült. 
Fiatal, ereje teljében lévő, jóképű bar
na férfi. Nyolcvanhét, egy hótól csillámló 
éjszakáján született. Ma volt a születés
napja. Harminckettő.

Kata, Kata! Miért is álmodozol te 
Csáth Gézáról? Kettőezer-tizennégy feb
ruár reggelén... Ma se konflisok, se fi
atal, ereje teljében lévő csáthgézák, 
sőt, még éjszaka sincs. Nohát, fél négy. 
Hamarosan... Talán mégis. Látod, hogy 
repül az idő, ha egész nap utazol? Látom. 
Látom, mert nem érzem. Ahogy az órák 
összevissza vernek. Szegény Kosztolányi. 
Bárcsak én is ismerhettem volna Csáth 
Gézát.

Vágyakozol. Vágyakozom. Vágyakozunk. 
S ha úgy lesz?

*
Reggel hat óra. Váróterem. 

Veremhideg. Kiss Kata áll, nem ül le, 
nehogy megfázzon. A lányok már csak 
ilyenek. Budapestre készül. Februárban 
van az egyetemi felvételi. Az út tizen

négy óra. Berobog a vonat. Felül. Egy 
Csáth-összest szorongat kesztyűs ke
zével. Azt hiszi, majd olvasni fog, pedig 
nem. Aludni fog. Vagy hányni. Nem bírja 
az utazásokat.

*
2014. második hava, nemtudomhánya- 

dika
Arra ébredtem, hogy megállt a vonat. 

A fülkében vaksötét, odakint beestele
dett. KOLOZSVÁR — írta egy kivilágított 
tábla a megállóban. Három, négy, öt. Te 
jó ég! Még öt óra Budapest. Tovább nem 
is tudtam rágódni rajta, mert kopogtak 
a fülkeajtón. Az ajtórésen beszürem
lő kinti fény egy kalapos férfit láttatott. 
Fantasztikus, lesz egy hipszter utazó
társam. Tényleg ez volt az első gondola
tom. De mikor felgyújtotta a villanyt, a 
körte mintegy glóriaként égett a feje fe
lett. Csáth Géza volt. Szakasztott Csáth 
Géza.

*
Kiss Kata, 19 éves.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem.
Elme- és idegosztály.
Páciens.
Érkezés: 2014. február 15.

NAGY HILDA
Bolyai Farkas Elméleti Gimnázium, 

Marosvásárhely

Élvezet. Élvezd?
A kocsis a lovak közé csapott. És el

robogtak a villámfényes főutca felé. 
A nő már túllépte a negyvenet, habár 
még mindig fel tudta csigázni a kedé
lyeket... Vállig érő, festett szőke haját 
átdobta a jobb oldalára, mintha ezzel 
valamely mesteri festményt leplezett 
volna le. A kocsisnak megálljt paran
csoltam a sarki kocsma előtt, és be-

küldtem két liter jó erős pálinkáért. 
Továbbhaladtunk.

A nő terhessége hatodik hónapjában 
járt. Igen csodálkozott, amikor magam
hoz hívtam. Pupillái majdnem akkorára 
tágultak, mint hasfala. Nem kérette ma
gát. Jött. Látom, hogy nem bánta meg. 
Látom, hogy meg fogja bánni.

Közelségét senki sem tűrte el. 
Bódítószer nélkül tekintete a keresztha
lál fájdalmaival lehetett kapcsolatos. Az 
élvezet receptje: morfium és nő. Van, aki
nek már ez sem elég. Az élet nem élvezet, 
de élvezheted, ha úgy éled, hogy élvezhe
tő legyen.

A kocsi megállt a kapu előtt. 
Bementünk és felkészültem az élvezetes 
életre. Közöltem vele, hogy nem három 
hónap múlva fog valami aljas porontyot 
világra hozni, hanem most. Á szívem
ben kiélesített késsel elkezdtem hasfa
lát metszeni. Menekülni, ellenszegülni 
kívánt, de száját a pálinkásüveggel töl
töttem be, ügyelvén arra, hogy fele meg
maradjon.

Már láttam a nyomorult csecsemőt, 
alig vártam, hogy a nyakát szorongas
sam. Kitéptem az anyjából. Talán pár 
percet élt, de nekem egy pillanatnak 
tűnt. Mily undorító és mily gyönyörű az 
ember belei mellett termelt húsdarab. A 
kályhába hajítottam, hogy megmeleged
jék. A szőke nőben tátongó űrbe a ma
radék pálinkát loccsantottam bele, hogy 
legyen még valami élvezete a kimúlás 
előtt.

Elkéstem ezzel, már nem is pihegett. 
Nem bántam. Még egy utolsó élvezetes 
pillanatot okoztam magamnak, ha már 
kéznél volt...

A törött karjánál fogva visszaránci- 
gáltam a kocsiba. Már nem helyezget- 
te kívánatos portékáit. Kidobtam a sar
kon, pontosan ott, ahonnan felszedtem. 
Elégedettségemben még kurjantottam 
egyet. És a körúton újra csend volt.
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Múzsa -  alkotó: 1 - 0
FERENCZI SZILÁRD

Szerző és szereplő'. Férfi és nő. 
Domináns és alávetett. Meddig terjed 
a határ közöttük, létezik-e átjárás, for
dulhat-e a visszájára? Ebben a felállás
ban bármi lehetséges -  állítja Roman 
Polanski, aki 2013-ban filmet rendezett 
egy színpadi darabból, amely maga is egy 
színpadi darab próbája, amely a maga ré
széről egy 19. századi regényből született, 
és amelyet Thomas, a férfiszerző adap
tált főszerepben Vandával, a színésznő
vel. A regény korának társadalmi normái 
szerint Thomas. Vanda zsarnoka, ám rö
vid időn belül Vanda uralkodik el az írón, 
és Thomasból lesz kiszolgáltatott, illet
ve már nem is tudjni, micsoda, mert egy
szerre szerző és karakter, férfi és nő, s a 
viszonyok összekuszálódnak. Polanski a 
Vénusz bundábannal az írott mű értel
mezési kereteit egy színházi helyszínt 
felhasználva hatásosan fordítja le film
nyelvre, s az eredmény egy igencsak im
pozáns kamaradráma. Nem mellékesen, 
egyúttal önreflexív is, oly mélyen, ami
lyen mélyre a néző nem is láthat, csupán 
a felszínen állapíthat meg ennyit: a nőt 
Polanski felesége játssza, a férfit pedig 
egy, az ifjú Polanskira megszólalásig ha
sonlító színész.

Az eredeti, Vénusz bundák ban címet 
viselő mű Leopold von Sacher-Masoch 
kisregénye, és -  amint azt a szerző ne
véből máris sejthetjük -  nála keresendő a 
mazochizmus fogalmi eredete. Életrajza 
szerint, nagyjából a regény megírásá
val egyidőben, Gregornak szólíttatta ma
gát szeretőjével, akit arra is rávett, hogy 
állandóan bundát hordjon és különféle 
dominatív szerepjátékok során alázza őt 
nemiségében, méltóságában egyaránt. A 
regényben ugyanezt írta meg fiktív sze
replőkkel, és művével rövid távon hoz
zájárult a női emancipációs mozgalmak 
megerősödéséhez.

Ebből írt kétszereplős színpadi víg
játékot David Ives New York-i helyszín
nel. Thomas Sacher-Masoch kisregé

nyének adaptációs előmunkálatai alatt 
női főszereplőt keres a drámának, ami
kor is a késői órákban Vanda bukkan fel 
a színházban, akivel hol meghúzva, hol 
megeresztve próbaolvasást tartanak. A 
gyanútlan író-rendezőt a nő idővel min
denre ráveszi, amire a fölényes férfi kez
detben nem kapható, apránként magába 
habarítja, és immár múzsájaként arról is 
meggyőzi, hogy szerepet cseréljenek, ám 
a férfi alárendeltsége női mivoltában is 
fennáll. A tükröket tehát minden irány
ból és mindkét nem irányába feltartja a 
film, ám a mű ezen túlmutatóan a szer- 
zőiség alapvető kérdéseivel is foglalkozik.

Minden író szembesül előbb-utóbb a 
dilemmával, amikor karakterei tovább
írják önmagukat, kilépnek a szerző ál
tal gondosan megszerkesztett keretekből, 
mintegy többre vágynak. Akkor is, vagy 
leginkább akkor, amikor a szerző alap
vetően önmaga egy változatát avagy tel
jes értékű alteregóját lépteti fel. Igen ám, 
de a szerző minden egyes hősében benne 
van valamelyest, kisebb-nagyobb mérték
ben -  hisz ő teremti, beszélteti, készteti 
cselekvésre őket -  így értelemszerűen és 
a mű önmaga által kivívott függetlensé
gének belső törvényei szerint, az összes 
szereplő többre vágyik idővel, sőt előfor
dul, hogy még a befejezés előtt nemet vált 
egyik-másikuk, alá- vagy fölérendelődik, 
állandóan mocorognak, fejlődésüknek va
lójában sosincs vége. Akkor sem, amikor 
a mű elkészült, hisz ekkor jönnek az ol
vasói értelmezések, amelyeknek aztán 
végképp nem lehet és nem is szabad ha
tá rt szabni. Mindez fokozottan érvényes 
a drámára, hiszen ahhoz, ami írva va
gyon, minden rendező hozzáteremt, be
leír, egyedi definíciója újabb értelmezési 
réteggel ruházza fel és bocsátja a továb
bi értelmezhetőségek mezejére a szerep
lőket.

Adott az eredeti kisregény, amelynek 
dramatizációs kísérlete a dráma cselek
ménye, ezt a történetet beszéli el a film.

Négy réteg tehát, amelyekből az első há
rom egymásba fonódik, állandó az át
járás, gyakran átmenet nélkül válta
koznak, és egy ötödik, amely annyira 
személyesen a Polanskié, hogy azzal ér
demben a néző képtelen foglalkozni. Mint 
korábban többször, a lengyel rendező is
mét a legtöbbet hozza ki, ebben az esetben 
a kétfős szereplőgárdából. A feszültséget 
biztos kézzel építgeti, néhol megtorpant- 
ja, majd kiereszti, és Alexandre Desplat 
zenéjével emelkedett-drámai aláfestést 
ér el. A próbaolvasás nem létező kellé
keinek — mint az eltépett papír, a serce- 
gő toll, a csilingelő kiskanál -  neszezé- 
sét odakeveri a megfelelelő gesztusok alá, 
turpisság ha mást nem is, de játékos bű
bájt mindenképpen kölcsönöz a jelenetek
nek. A thrillerszerű suspense zenei fo
kozása és e majdnem infantilis furfang 
időszakos közbeékelése a film aranykorát 
idézik számomra, továbbá az első jelenet 
elején megalapozott helyzet, miszerint a 
nő a néző számára nyilvánvaló játékmes
teri szerepben lép fel a férfi törékeny ma
gabiztosságával szemben, arról gondos
kodik, hogy egyfajta krimiként tekintsek 
Polanski alkotására — jóllehet nem az —, 
és eléri azt is, hogy ugyanolyan izgatot
tan izguljam végig, mint a hasonlóan ke
vés szereplős, ilyen szempontból rokon 
Halálcsapdát (Sidney Lumet, 1982) és a 
Mesterdetektívet (Joseph L. Mankiewicz, 
1972).

Polanski azt is elkerüli, ügyesen, hogy 
a színpadi mű színpadias gesztusokkal, 
túlzó modorral legyen terhes. A karak
terek nem egy kétdimenziós térben mo
zognak, hanem egy kétdimenziós kereten 
belül valójában minden lehetséges irány
ból megnyilvánulnak, és a kamera, ha 
nem is követi mindenhová, de szélesebb 
játékteret enged nekik, lendületeseb
bé téve a történetvezetést. Emmanuelle 
Seigner, Polanski felesége intencióit né
ha ügyesen leplező, máshol viszont egy
értelműen megalázó szándékkal érkező 
Vandát alakítja, akinek butuska álcá
in a néző rögvest keresztüllát, csapniva
ló darabbéli színésznek könyvelve el a 
hölgyet, mígnem erre több ízben is rácá
fol, szemben a Mathieu Amalric domborí
totta Thomasszal, aki mind a saját szö
vegének megértéséből és visszaadásából, 
mind pedig férfiasságból levizsgázik idő
vel. Ugyanakkor pedig ki gondolta volna 
-  és ez a színpad és a film versenyében 
mindenképpen az utóbbi javára írható - , 
hogy egy cipzár műfogsorának kamerá
val követett szapora záródása bujább gon
dolatokat indít, mint a keskeny rókabun
dát lóbáló, anyaszült meztelen Aphrodité 
látványa.

Vénusz bundában (La Vénus á la  
fourrure/Venus in Für), színes, fran
cia film, 96 perc, 2013. Rendező és for
gatókönyvíró: Roman Polanski. író: 
Leopold von Sacher-Masoch, David 
Ives. Zeneszerző: Alexandre Desplat. 
Operatőr: Pawel Edelman. Szereplők: 
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
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A két világháború közötti 
erdélyi színház az Erdélyi 
Helikon tükrében
Az 1926. július 16-18. között ta rto tt 

első helikoni találkozó fordulópontot 
jelentett az erdélyi magyar közösség 
életében: megfogalmazódott a kisebb
ségi modus vivendi stratégiája. A ta 
lálkozó I. számú határozata így szólt: 
„a romániai magyar kisebbség nem
zeti jövője megköveteli, hogy vezetői a 
kulturális élet törekvéseire helyezzék 
át tevékenységük súlypontját. A népne
velés, az irodalom és a művészet prob
lémáit kell a kisebbségi élet első vona
lába állítani, amelyek egyenrangúak a 
politikai természetű célokkal.” A stra
tégia megvalósítása érdekében a III. 
számú határozat az erdélyi írók tulaj
donában levő könyvkiadói vállalko
zás és folyóirat megteremtéséről szólt. 
Minthogy a színház jelenti a legközvet
lenebb kapcsolatot az erdélyi magyar 
közönséggel, az V. számú határozat a 
színház ügyét első rendű létérdeknek 
tekinti, s felszólítja az összes szellemi 
és gazdasági erő képviselőit, hogy fog
janak  össze az erdélyi magyar színját
szás tám ogatására és válságának gyö
keres megoldására. Tehát a könyv- és 
folyóirat kiadása valam int a színház 
jelentette az új kulturális stratégia há
rom fő pillérét -  s az egységes szerve
ző elv kim utatható mindhárom ágazat 
működésében.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy erdé
lyi viszonylatban példátlan ez az ösz- 
szefogás egy kisebbségi közösség ta l
pon m aradását szavatoló egységes 
stratégia érdekében: „... abban a pilla
natban, amikor a teremtés sugallatát 
meghallotta..., m ár többé jelszóként 
küzdő táborokra nem volt osztható...” -  
határozta meg ezt az egységet Kuncz 
Aladár. A Bánffy év jegyében azt is 
hangsúlyoznunk kell, hogy mindez az 
1926-ban hazatért bonchidai gróf el
sőrendű érdeme, aki ennek szolgála
tába tudta állítani az önszerveződő ci
vil mozgalmakat, sikerült a stratégia 
fő pilléréül szolgáló ágazatokat intéz
ményesítenie, az anyaországi támoga
tások kezelésével kiszámítható, anyagi 
alapokat biztosított, ami a minőség
teremtés alapja. Végső fokon ebben a 
stratégiában testet öltött az az ezer 
esztendős tapasztalat, am it a Kiáltó 
Szó így összegzett: „... mi nem az egy
séges magyarságból elszakasztott egy
szerű lélekszám vagyunk, de külön 
históriai egység ezer esztendő óta, sa
já t külön erdélyi öntudattal, önálló 
kultúrával, önérzettel. Tudtunk szá
molni minden helyzettel, tudtunk kor
mányozni és tudtunk nehéz vereségek 
u tán  talpra állni.” Az Erdélyi Helikon 
stratégiája az önálló entitást képező 
transzilvanizmus ideológiája alapján

áll, amely azonban nem két magyar 
kultúra létezését jelentette, hanem 
„egységen belüli sajátosság”, ahogyan 
azt M akkai meghatározta az 1928-as 
schisma vitában. Elmondhatjuk tehát, 
hogy végigkísérve az Erdélyi Helikon 
folyóirat színházszemléletét, egyben 
az önálló erdélyi entitás jegyében mű
ködő színház megvalósulását érhetjük 
tetten.

A Jelszókért küzdő táborok” felszá
molása jegyében az Erdélyi Helikon a 
színház identitását meghatározandó 
írásai sorát, éppen egy Gaál Gábor cik
kel indítja (bár megjegyzi, hogy az írás 
nem mindenben a szerkesztőség állás
pontjának kifejezője). A szerző két in
tézménytípust állít szembe: amely
nek erdélyi és emberi létünkhöz alig 
van köze és amely e földnek és embe
rének színpadi kultúrában is m utat
kozni tartozó eredeti és természetes 
szignumait mutatja fel. „Dobol az idő!” 
— kiált fel Gaál Gábor, s az erdélyi szín
ház egyetemes válságának megoldásá
ra a cselekvő, az erdélyi életben hajtó 
erőt jelentő színpadművészet modelljét 
ajánlja. Ez volt a közös platform, amely
ből a két szomszédvár, a Helikon és a 
Korunk elkezdte a színházművészet új
jáépítését, habár később a megvalósítás 
útján, a mikéntet világlátásuk szerint 
árnyalták.

Az Erdélyi Helikon ennek az esz
ménynek a megvalósításáért három 
fronton indított harcot.

I. Az erdélyi dráma 
m egterem téséért
Az önálló entitást képező tran- 

szilván ideológiát hirdető Erdélyi 
Helikonban a közölt drám ák illetve 
drám arészletek, könyvdrámák recen
ziói, előadás-kritikái egy sajátos er
délyi drámamodell kim unkálását ké
szítették elő. Bánffy Martinovicsából 
közölt részlet új módon közelít meg 
politikai, morális, esztétikai prob
lémákat. Reményik Sándor kieme
li, hogy a darab „magasan áll a napi 
politika... fölött, időtlen, örök embe
ri magasságban”. Martinovics a „po
litikus” magyarok közé tartozott, 
habár nem emelhető az „álorcás ma
gyarok” (Martinuzzi, Bethlen Gábor, 
Széchenyi István, Tisza István) sorá
ba, viszont tragikus alak, nem a Bánk 
báni fenség értelmében, de a fensé
gesnél is mélyebben és egyetemeseb
ben tragikus, hisz alakján keresztül 
a teljes hum ánum  spektrum ának szí

nei tükröződnek. A Martinovicsban te 
h á t felfedezhető az új erdélyi m agyar 
drám a ideológiai alapvetése: az egye
temes és sajátos összefonódása. Ennek 
a szellemiségnek a kifejezőjeként ün
nepli ugyancsak Reményik Aprily 
Idahegyi pásztorok című egyfelvoná- 
sosát, amely a transzilván létet köl
tői metaforába foglaló Tetó'n című vers 
színpadi átültetése. „Bomlott szívek
be visszaszáll a csend” — biztató mon
dattal fejezi be drám áját Aprily. De 
mint az új erdélyi drám a kísérleti mű
helyére tekintenek Sebesi Samu nép
drám ájára, a Beddy földjére, amely a 
m agyarság legutolsó tíz esztendejé
nek nagy osztálykérdéseivel foglalko
zott, vagy Hunyady Sándor Fekete szá
rú cseresznyéjére, amelyet K ádár Imre 
így értékelt: „Hunyady Sándor sikere 
így sokkal jelentősebb esemény, mint 
egy kitűnő író egyéni érvényesülésé
nek etapéja: a hum ánum  szellemének 
egy győztes csatája a vak gyűlölség 
fantomjai fölött... a transzilván csíra 
(hajtása).”

A sajátos erdélyi drámamodell prog
ramadó cikkének Szenimrei Jenő írá
sát tekinthetjük, amely Nyíró Júlia 
szép leány című ballada kollázsát, 
m int a székely „kék m adár gondola
tá t” üdvözli. Az irányzat fő ihlető for
rása a népköltészet volt, egyik legjel
lemzőbb vonása pedig a sajátos jegyek 
és a stilizált szürrealista módon meg
elevenített általános emberi vonások 
szintézisének megteremtése. A m ár 
em lített Nyírő-művön kívül a „kék 
m adár” drámamodell vonulatába so
rolhatjuk Bárdos Péter: A  gyújtogató, 
Györkös Ferenc: Szentlászlói vőlegény, 
Szentimrei Jenő: Csáki bíró leánya cí
mű műveit.

E drám airányzat etikum ának és 
esztétikum ának tetőzése Tamási Áron 
művészete. Ember és természet, sors
formáló értelem és ösztön, bölcselet 
és népi hitvilág társításával a reális 
és irreális emberi szituációk határ- 
helyzeteit terem tette meg, melyek 
egy nemzetiség s az ember önismere
tének jelképeivé nőtték ki magukat. 
Tamási kísérleti dram aturgiája a sa
játos népi jellegű irodalom és az egye
temes életérzés egybeolvasztásának 
világirodalmi szinten mérhető próbál
kozása. A sajátos és egyetemes ötvözé
sének nagy példái, Bartók, Kodály és 
Bräncu J  művészete mellé odakívánko
zik a Tamásié is. Ahogy a népi dallam- 
és formakincsből az egyetemes emberi 
életérzés költészetét terem tette meg 
Bartók és Bráncu§i, ugyanúgy Tamási 
is minden szegény és elnyomott zászla
já t fogja örökké hordozni — Ábelje sza
vait parafrazeálva.

» > »  folytatás a 20. oldalon
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» » >  folytatás a 19. oldalról

Janovics Jenő

Az Erdélyi Helikon leghatékonyabb 
eszköze az erdélyi dráma megteremté
séért folytatott küzdelmében, a Thália 
RT-vel közösen meghirdetett drámapá
lyázatai voltak. Az 1936-os pályázat el
bírálásának kritérium a a következő' 
volt: „Szolgálja-e a mű életsorsunkat a 
transzilván szemléletet, szellemet, ne
mes emberséget”. Huszonhárom mű ér
kezett be, ezek közül kilencet találtak 
irodalmi értékűnek. A drámabíráló bi
zottság a következő színdarabokat ta 
lálta figyelemre méltónak (zárójelben a 
bizottság jellemzése):

1. A  vörös kör (nemzetközi politikai 
kalandordráma)

2. Hegyek balladája (Avram láncú 
tragédiája)

3. Játék túl a színpadon (helyhez és 
időhöz nem kötött színésztörténet)

4. Özönvíz előtt (romániai kisebbségi 
polgári sorstragédia)

5. Szeánsz
6. Szonáta
1.Teleki László
8. Tündöklő Jeromos (igazi, őserede

ti, a maga különváló, töretlen útját járó, 
semmi mással össze nem hasonlítha
tó művészet, amely sehol másutt, mint 
itt, a mi földünkön meg nem születhe
te tt volna)

9. Zeng az erdő (transzilván törté
nelmi drám a János Zsigmond fejede
lem idejéből, az igazi, lélekben való 
transzilván színművet képviseli)

A bizottság díjnyertes műnek nyil
vánította Tamási Áron Tündöklő 
Jeromosát, s a következő öt drám át 
ajánlotta előadásra: Tündöklő Jeromos, 
A vörös kör (Kakassy Endre), Özönvíz 
előtt (Nagy István), Zeng az erdő (Nagy

Borbála), Játék túl a színpadon (dr. 
Hegedős Árpád).

1937-ben 34 pályam unka érkezett 
be, de a bíráló bizottság ítélete szerint 
egyetlen pályamű sem felelt meg tel
jes egészében a kitűzött feltételeknek, 
s így a díjat nem adták ki. Előadásra 
javasolta viszont a Külvárosi menyeg
ző  című darabot (szerzője M arton Lili), 
amely színre is került. Ettől az évtől 
kezdve változtattak a 30000 lejes ju 
talom odaítélésének módján. Nem ír
tak  ki pályázatot, hanem a Szépmíves 
Céh és a kolozsvári M agyar Színház 
közös állandó drámabíráló bizottsá
gához benyújtott műveket értékelték, 
így nem csak az új tehetségeket ser
kentették, hanem a beérkezett írókat 
is. 1938-ban 66 darab érkezett a bi
zottsághoz, amelyek közül hárm at ja 
vasoltak előadásra. Somlyai László: A  
barát, Tomcsa Sándor: Műtét, Salamon 
László—Korniss Ottó: Paradies kisasz- 
szony. 1939-ben 109 mű került elbírá
lásra.

Az Erdélyi Helikon betöltötte hiva
tását: ösztönzésére kiteljesedett az er
délyi magyar drám aírás, sőt egyedi 
színjátéktípussal is gazdagítva az egye
temes színműirodalmat, a „kék m adár” 
drámamodellel.

II. Erdélyi 
intézményi modell
A m agyar színjátszás tám ogatásá

ra  és válságának megoldására nem 
volt alkalm as a hagyományos üzlet
színház modell, az Erdélyi Helikon 
műhelyében másfajta megoldáso
kat javasoltak. A rom ániai m agyar 
színimozgalom alapos ismerői szá
m ára egyértelművé vált, hogy szín
já tszásunkat csakis egy új színház
típus kikísérletezése mentheti meg, 
amely közvetlenül kötődik a szelle
mi- és köz és élethez; m egtartásában 
érdekelt az egész erdélyi m agyar tá r 
sadalom szervezett elitje. Az elmúlt 
korszak extenzív színházpolitikája 
helyett (amely sok, de színvonaltalan 
tá rsu la t munkájából alakult ki) in
tenzív színházi élet induljon meg (az 
erők összevonásával terem tendő mi
nőségi színházban). Kemény János ezt 
az új művelődési modellt -  amely jo
gilag magánvállalkozás, de lényegé
ben az erdélyi m agyar kultúrközösség 
közvetlen irányítása a la tt álló nemze
ti intézmény — „nemzetközösségi szín
h á z in a k  nevezte. Ezt a színház-típust 
testesíti meg színháztörténetünk
ben a Thália R.T. Intézménytípúsát 
tekintve részvénytársaság formájá
ban működött, hogy maga mögé ál
líthassa a közösség szervezett erejét, 
de ugyanakkor a kulturális közvéle
mény kifejezője és egész Erdély szín
háza volt. Ennek bizonyítására K ádár 
Imre, az Erdélyi Helikonba íro tt ta 

nulm ányában kim utatja, hogy a 
Thália R.T. fennállása alatt, 1932/33- 
1939/40 között Erdély nagyvárosaiban 
(Kolozsvár, Nagyvárad, Brassó, Arad, 
Marosvásárhely, Temesvár) 4176 elő
adást ta rto tt.

III. Az Erdélyi 
Helikon propagálta 
színházeszmény

Az új drámamodell megkövetelte 
a kifejezési módok megújítását is. Az 
új színházi koncepciót az 1934/35-ös 
évad ragyogtatja fel teljes pompájában, 
amelynek lényege, ahogy Pukánszkyné 
Kádár Jolán megfogalmazta: „a helyi 
éltető forrásoknak a megtalálása”. Egy 
sajátosan erdélyi magyar színház mo
delljét próbálták megvalósítani, amely 
„az egyetemes magyar színjátszás fájá
ba az erdélyi magyar géniusz különle
ges ízét, zamatát, illatát kívánja beolta
ni”. Tehát a Thália megkísérli a sajátos 
erdélyi magyar színjátszó stílus kiala
kítását.

Színháztörténetünk ezt a hagyo
mányt a „kék m adár” játékstílus el
nevezés alatt ta rtja  számon, amely a 
népzene és a népi dekoratív művészet 
igénybevételével egy modern, külön já 
tékstílust terem tett meg. Lényege ér
zékeltetésére idézzünk meg éppen az 
Erdélyi Helikon nyomán, egy 1934-es 
előadást. Kádár Imre rendezésében, 
Kós Károly díszleteivel és jelmezeivel 
kalotaszegi környezetben színre vitték 
például a János Vitézt, Dsida Jenő elő
játékával. Ugyancsak ő írt bírálatot is 
az előadásról, amelyben megfogalmaz
za a „kék m adár” drám a lényegét: „... 
Kalotaszeg levegőjét vitte a színpadra, 
ami által sikerült igen meghitt, ottho
nos erdélyi magyar hangulatot adni a 
darabnak.”

Ennek a színháztípusnak a szín
házeszményét legtalálóbban Kós 
Károly foglalta össze 1936-ban, az 
Erdélyi Helikonban Tamási Énekes 
madaráról íro tt m éltatásában: „... 
az erdélyi m agyar írás  európai 
m értéke és teljessége: nem ködös 
transzilvanizm us, nem regionaliz- 
mus, hanem  a m agunk kötelesnek tu 
dott elmondandóit a m agunk módján 
mondjuk el, az erdélyi írás nem ön
m agáért való Fart pour Fart művé
szet, nem szép lelkek gurm andériáját 
kívánja szolgálni, de mindennapi ke
nyere ak ar lenni a m agyarnak... a mi 
színházunknak... missziója kell le
gyen... a mi színházunk a m agyar 
nyelv, a m agyar szellem, a m agyar 
művelődés iskolája, szószéke kell 
hogy legyen.”

Ügy vélem ez lehet, a mindenkori er
délyi színházak küldetése.

KÖTŐ JÓZSEF
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FARKAS WELLMANN ÉVA

M inden fontosban a m agány
Azt ígértem év elején: kritikát írok 

Borbély Szilárd regényéről a Helikonnak. 
Vagy recenziót, ismertetőt, ajánlót, ár
nyaltam magamban, mert még mindig 
nem voltam biztos abban, hogy túl tudok 
lépni azon az elfogult szubjektivitáson, 
mellyel Borbély Szilárd addigi munkás
sága iránt viseltettem. De ugyanakkor 
abban egészen bizonyos voltam, hogy 
vannak gondolataim e könyv kapcsán, 
s köztük talán olyanok is, melyeket szí
vesen megosztanék olvasótársaimmal. 
Aztán múlt az idő, értek a megállapítá
sok, keményedtek a konklúziómagvak — 
arra várva, hogy majd az egyre közelgő 
határidő napsütése szárba (s szövegbe) 
szökkentse őket.

Azonban a máskor termékenyítő, mo
tiváló terminusvárás ezúttal egy gyász
hírt hozott: Borbély Szilárd úgy döntött, 
nem kellünk neki eléggé, vagy ami még 
riasztóbb, aggasztóbb: ő nem kell igazán 
a világnak. Hónapok óta vártam már ak
koriban a levelét, válaszát egy békés
csabai meghívásra. Értetlenül álltam 
a helyzet előtt: korábban huszonnégy 
órán belül válaszolt bármiféle felvetés
re; magán- vagy hivatalos tárgyú levél
re. A saját maga által választott végső 
határidő előtt három nappal mégis üzent 
röviden: hogy bocsánat, és talán ősszel jó 
lesz, nevét most először kisbetűvel írva 
alá. Valahogyan nem hittem neki akkor, 
mégis (ezért?) szótlan maradtam — aho
gyan könyvével kapcsolatosan minded
dig szintén nem tudtam megszólalásra 
bírni magamat.

Nem tudom, eldőlt-e már az iroda
lom elméletében, hogy mennyi a kö
ze egymáshoz életnek és irodalomnak. 
Ha kiderült, hogy tényleg, az égvilágon 
semmi nem kötheti össze a fikciót és a 
személyest, én akkor is azt mondom: a 
Nincstelenek egy igen-igen súlyos lát
lelet — még ha nem is bizonyít semmit. 
Csak önmagát kínálja: mint állapotot, 
örök jelent, mozdulatlanságot, egy gyer
mek szavaival elbeszélve, rögzítve, s nem 
ajánl maga helyett vagy miatt alternatí
vát, kiutat, feloldozást.

Mert milyen világ az, amelyet Borbély 
Szilárd pontos, rövid ecsetvonásokkal 
megfestett, tényként a nagyvilág elé
be tárt? Egy pillanatig sincs szó arról, 
hogy ez egy letűnt kor lenne, vagy egy 
olyan közeg, olyan szereplőikkel, amely
nek nincsen már érvénye. És így van ez 
akkor is, ha az olvasó — saját tapaszta
latait, tudását állítva mércének -  meg
nyugszik abban a távolságban, amelyet 
kialakít a regény és a valóság között. 
Mert úgy tűnik, hogy Borbély viszonyí
tási pontja, valósága nem az átlagem
ber által érzékelt, közmegállapodott re
alitás, hanem egy tulajdon, végtelenné 
tágított jelen, amely -  meglehet -  nem 
áll messze a regényt szinte tőmondatok
ban elbeszélő kisfiú életérzékelésétől. A 
gyermek örök jelenperspektívája szüli

azt is, hogy a regényben minden állapot, 
tulajdonképpen nem haladnak semerre 
a történések: egy torzított csendélet egy- 
egy újabb sötét tónusú részletét képezi 
minden esemény.

Remélem, hogy Szilágyi Zsófia okvet
len összeveti a Nincstelenek-jelenséget 
Móricz naturalizmusával; számtalan 
kérdés merülhet fel a két (írói) világ ösz- 
szehasonlításakor. Talán ami első ol
vasásra Borbély prózáját megrendítőb- 
bé teszi a huszonegyedik századi olvasó 
számára: hogy olyan életeseményekre, 
életterekre, egyéb apró részletekre utal, 
amelyek ha egységükben nem is, de mo
zaikszerűségükben még elérhető, kö
zelebbi tapasztalatokkal, emlékekkel 
tudnak szembesíteni. És ráadásul az 
emlékezetnek pontosan azon részeivel, 
amelyeket majdnem kivétel nélkül a kö- 
zösségi/családi elhallgatás, elfojtás jó
tékony homálya fed, s csak igen ritka, 
mély dialógusokban (esetleg pszicholó
giai szakrendelésen) hangozhatnak el 
mint traumatikus, meghatározó élmé
nyek.

Ez a fesztelenség, kíméletlenség (ma- 
zochizmus?) a legdöbbenetesebb: aho
gyan megállíthatatlanul mondja, színe
zi, mélyíti a poklot, ahogyan leszámol 
minden illúzióval. Az öröm nem létezik 
vagy közönséges, a nemiség ocsmány, a 
rokoni kapcsolatok hazugok. A babona 
és a realitás ugyanannyi jogra ta rt szá
mot. Sőt, mintha a táj is az ember ellen 
lenne. Természetes része a narrációnak 
az állatkínzás minden válfaja, a zsidó
zás, a kiközösítés megélése; a szegény
séghez nem a jóság és büszkeség tarto 
zik mintegy kompenzatórikusan, hanem 
az igénytelenség, az alkoholizmus, az 
öregséget nem szépíti meg a bölcses
ség vagy a derű: büdösség van és mo
csok, káromkodás és könyörületlenség. 
Emiatt az élet igazán nagy fordulópont
jai, drámái sem katartikusak (majd
hogynem mellékesen és fokozatosan de
rül ki csak, hogy a kisöcs meghalt, az 
apa elköltözött a családtól). Mégsem csu
pán családtörténetről van szó: a szűkebb 
közeg jelenébe folyton beszivárog a múlt 
— a nagyapa meséi vagy gonosz pletykák 
által - , és megszabja a történések alaku
lását a társadalmi besorolástól kezdve a 
rokoni kirekesztésekig. A fegyelmezett, 
csupasz nyelvhasználattól való eltérésen 
sem lehet rajtakapni a szerzőt: amikor 
előtérbe igyekszik a mívesebb, igénye
sebb szöveg, olyankor a nagyapát hall
juk beszélni.

Sok helyen szóvá tették már Borbély 
prímszám-őrületét: az összes jelenté
keny rokoni vagy más viszonyban te t
ten éri az oszthatatlanságot, a magány 
egyszemélyes jelenlétét, amely általá
ban valahogyan kifejezhető a korkü
lönbség számaival is. A notórius ismé
telgetés a gyermeki gondolkodás sajátja, 
de a regény szövegében sem haszon nél-

BORBÉLY SZI LÁRD

Nincstelenek
M j r e l m e n t  a M e s i j t  t  ?

kül valóan felhívó jellegű — még ha kis
sé didaktikusnak is tűnik. Szálakat ölt 
össze. Akárcsak a „mi úgy mondjuk”- 
féle kiszólások, melyekkel a táj szavakat 
magyarázza meg valamely külső hall
gatónak a mesélő kisfiú. Vagy az anya 
megállíthatatlan sírása. Esetleg az 
identitás: hogy az vagy, amit rólad má
sok mondanak.

Miénk ez a könyv, bárki bármit is ál
lítson róla; fájdalmasan és személyesen 
minden olyan emberé, aki hajlandó illú
ziók nélkül szembenézni örökségeivel és 
jelenével. Miénk tünetként is, Borbély 
jelzéseként, amit nem vagy nem jól értet
tünk, s most már miénk marad hagyaték 
gyanánt.

Tűnődöm, mennyivel könnyebb lett 
volna Borbély Szilárdnak száraz szo
ciográfiát írni egy olyan vidék életéről, 
amelyet jól ismer, és kikívánkozik be
lőle a tények összefoglalása. Vagy ta
lán egyszerűbb lett volna versekbe ír
ni mindezt, mint nem is olyan régen a 
Halotti pompa hidegrázós darabjaiba 
szülei elvesztésének tragikus élményét. 
Hiszen — noha úgy gondolta, „borzasztó 
szégyen” az ő költői tevékenysége, hogy 
sorsa megalázó részleteiről beszélnie 
kell -  kényszerűen és páratlan lírikusi 
kvalitásokkal: maradandóan hiteles iro
dalmat művelt. Borbély Szilárdnál nem 
volt szempont a praktikum, és egyre ke
vésbé volt perspektíva a közgondolkodá
sé.

És félek, hogy míg a jelzett verskötet 
egy kétségbeesett terápiakísérlet lehe
tett, ez a regény nem más, mint szabatos 
helyzetjelentés egy belső útról, mely nem 
más, mint egy lefelé tartó spirál — mely
nek legalján a nincs várta.

Borbély Szilárd: Nincstelenek. 
Kalligram Kiadó, Budapest-Pozsony, 
2013.
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K rónika  
egy  kedves  
karanténról
Balogh István: Különös ka- 

lantén. Forum, Újvidék, 2013.

Balogh István vajdasá
gi író a tőle megszokott mű
faji sokszínűség jegyében 
állította össze legújabb, ver- 
ses-mesés-történetes könyvét, 
mely elsősorban gyerekeknek 
szól. Valóban különös világba, 
felfüggesztett térbe és időbe ve
zet általa, mely a játéké, álmo
ké, havazásé: az ünnep rendje 
ez, ahová alig tud beszűrődni a 
valóság. Mesél az elfoglalt szü
lőkről, akik akkorra érnek ha
za, amikorra majd a karácsony; 
arról az időről, amikor ehelyett 
csak a Télapó járhatott kör
be szilveszterkor; a fővárosban 
született unokáról, aki már 
nem ismeri „apai nagyszülei és 
édesapja szülővárosát”, Zentát.

A kerettörténet a bárány 
és a pergőhang jegyében ala
kul, értsd: a kiütött himlő mi
att az elbeszélő Peti nevű „sar
ja és maradéka” szobafogságra 
kényszerül, melynek egyik célja 
az r ejtésének a kimunkálása a 
nagyapa segítségével, aki meg- 
osztja/eloszlatja a kisfiúval a lá
badozás unalmát. A könyv a kö
rülbelül kéthetes vesztegzár hol 
könnyed, hol elgondolkodtatóbb 
krónikája, egyrészt a külön
böző mókák leírását, másrészt 
azokat a meséket tartalmazza, 
melyeket immár a negyedik ge
neráció hallgathat meg, hiszen 
az ükanya, Lukács Verona tör
téneteinek szabad utánköltései. 
Néhány tipikusabb ötlet mellett

JÜ L SZ & V E Q

a legtöbb invenciózus: ki tudja 
például, miért rakja a kakukk 
más madár fészkébe a tojásait? 
Milyenek a szerelmes buszok? 
Péter közbeiktatott kérdései ré
vén pedig igazi dialogikus vi
szony és a mesemondás archeti- 
pikus szituációja alakul ki.

A könyv igazi érdekessé
gét a perspektíva rétegzettsé
ge adja, ahogy arra már a cím 
második része is utal: egy fel
nőtt szó, gyerek előadásában. 
Ugyanígy lehetséges az egyes 
történeteket csak kalandot vá- 
róan olvasni vagy kihallani be
lőlük a felnőtt narrátor hang
ját is: aki már tudja, hogy mese 
úgy is végződhet, hogy a vadá
szok meglepik a verembe esett 
állatokat; hogy a mesehősök
nek is nyilallhat néha a válla. 
A humoros, bátor elbeszélést 
Csernik Attila illusztrációi ta
lálóan egészítik ki ezen kettős
ség érvényesítésével.

Az árnyékoknak, „szépség
hibáknak” (nevezzük valóság
nak?) az ismeretében lesz még 
értékesebb a nagyapa hite az 
unokában és a történetek ha
talmában, mely a mesenyelv 
helyenkénti megbicsaklását, 
a verssorok olykor talán túl
zott stilizáltságát is feledteti. 
Marad: a szerrretet.

A nekdotagyöngyök  
„összehánt szem étdom bja”
Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus. Har

gita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013 (Székely Könyvtár, 11).

Az olvasó Hermányi Dienes 
József művének, a Nagyenyedi 
Demokritusnah rögtön a címe 
hallatán zavarba jöhet. Nem 
csoda, hogy a XVIII. század
ban élt református prédikátor 
anekdotagyűjteményéből 2013- 
ban közreadott válogatásukat 
a Székely Könyvtár szerkesz
tői közel ugyanannyi magyará
zó lábjegyzettel látták el, mint 
ahány év a megírása óta eltelt 
(mintegy háromszázötven).

Akit tehát nem riaszt el 
Démokritosz neve a könyvbo
rítón — és kár lenne érte —, az 
hamar értesül róla, hogy a „ne
vető filozófus” gyakori szerep
lője hasonló műfajú írások
nak. Bár a szerző maga „sok 
dib-dáb dolgoknak tővel-hegy- 
gyel, s éllel-fokkal, ággal-bog- 
gal összehánt szemétdombja
ként” könyvelte el munkáját, 
nagyívű koncepció hiányá
ra utalva, az lapozásakor in
kább rokokó finomságok füzé
rének tűnik. A darabok persze 
nem egyformán szabályosak. A 
változatosságot már a szerep
lőgárda is szavatolja. Hiszen a 
korabeli erdélyi társadalom va
lamennyi rétegének „csúfocs- 
ka dolgai” terítékre kerülnek, 
legyen az a fejedelem, bolond 
szőcs, „fő jezsuita”, neves tu
dós (Misztótfalusi Kis Miklós, 
Pápai Páriz Ferenc) vagy „ördö
gök harmincadján megfordult” 
menyecske. Az alapvető krité
rium mindig a felekezeti hova
tartozás, például ekként: „okos, 
rendes, de unitárius”. Bár a 
mű születésekor nyomtatásban 
nem jelent meg, elképesztő be
legondolni, milyen bátorság, de 
ugyanakkor szabadszájúság le
hetett köztiszteletnek örven

Hermányi dienes József

m
SZÍXELY KÖNYVTÁR

dő úrasszonyokról hasonlókat 
írni: olyan vakbuzgó, „mint
ha a Lojola vagy Assisi Ferenc 
tokiból szottyant volna.”

Az idézet a Demokritus kép
szerűségéről is tanúskodik, a 
szerző nyelvi leleménye erős 
ütőkártya. A szöveget a re
giszterek sokszínűsége jellem
zi, a közigazgatás latinjától 
tájszavakig, archaizmusokig. 
Hermányi leleményesen eti- 
mologizál — amikor a „gagyi” 
vagy, „Úristen, oltalmazz”, a 
parókiák árnyékszékének a 
megnevezését magyarázza -, 
látható élvezettel alkot ríme
ket, nyelvjátékokat, így: „De 
hagyjuk a pornak Aport!”

Az anekdotagyűjteményt 
forgatva az olvasó elmereng
het: a viszonyok változásán 
egyrészt, bizonyos aspektu
sok állandóságán másrészt. A 
mű a bölcsebbé tétel bevallott 
szándékával íródott. Magára 
vessen tehát, aki a végére ér
ve egyéb fontos dolgok mel
lett még azt sem tudja, „vajon 
üdvözülnek-é a lovak”.

MOLNÁR ZSÓFIA

XQ'D'EX -

[...] Abban az esetben is, ha ezen regények nem minden
áron szakamai elismerést célzó attitűdből születtek, és ha 
tárgyuk túl merész vagy netán banális is, úgy tűnik, meg
volt bennük a lehetőség, hogy egy elsődlegesen szakmai szem
pontokat érvényésítő könyvversenyben nyerjenek. Ahogy DBC 
Pierre-nél, a fikció, a narratíva hitelesítésének módjai több 
más Booker-díjas műben artikulálódnak, kiváltképp Peter 
Carey-nél, Yann Martelnél, Hilary Mantelnél. A női irodalom 
mozgásterében -  Enrightnál, Atwoodnál és Mantelnél -  a kí
sérletező eljárások aktívak, például az időkezelés módjának ki
dolgozásában. Hangsúlyos téma a Booker-regényekben az ön
felfedezés útjának bejárása. A személyes vagy a történelmi 
múlt feldolgfozása Anne Enrightnál, John Banville-nél vagy 
Hilary Mantelnél követhető. Szintén Mantelnél kerül elő a tör
ténelmi és politikai összefüggések bemutatása, illetve Alan 
Hollinghurst esetében, akinél megjelenik a homoszexuálitás, 
homoszexuális szubjektum integrálásának igénye a szépprózá
ba. Észlelhető az irodalom társadalmi szerepvállalását támo

gató eszmény fenntartása. A szerző erős társadalomkritikát 
fogalmaz meg A szépség vonalú ban, ahogy teszi ezt DBC Pierre 
vagy Aravind Adiga, aki a társadalmi egyenlőtlenségek min
denkor aktuális témájához nyúl. Adiga, Hollinghurst, Carey és 
Banville munkája igazolja, hogy a brit irodalomban máig hat
nak olyan elődök, mint Henry James vagy Dickens. [...]

Hazánkban a Booker-díjasok kritikája során a recenzensek 
egészen új megközelítésekből vizsgálták a regényeket. Eszerint 
a Magyar kritikák másfajta érzékenységből építkeznek, íróik 
másként határozzák meg a hangsúlyokat. A kritikákban eltá
volodnak a szoros szövegértelmezéstől, és „felülnézetből” köze
lítenek a művekhez. Izgalmas lett volna nyomon követni, hogy 
e regényeket illetően milyen értelmezések születnek, de kérdés, 
hogy egyáltalán van-e igény a művekről való beszédre. [...]

KINTER ALIZ: Kortárs angol regények, amelyekről 
lem aradtunk (A kétezres évek Booker-díjas regényeinek 
recepciójáról), TISZATÁJ, 2014. június, 6. szám.

-  I f tß D 'L X
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N é p d a l o k  á t ö l t ö z é s e
Két ismert erdélyi népdal átöltözésé

nek és egy elsőrendű, nagy várakozá
sokra jogosító énekes produkciójának le
gyünk ezúttal boldog tanúi!

Vélhetőleg nem elsősorban a marosvá
sárhelyi Kultúrpalota centenáriumi ün
nepség-komplexuma volt az oka/ürügye 
annak, hogy Csíky Boldizsár a Kicsi ma
dár, mért keseregsz az ágon kezdetű, leg
inkább Kalotaszegen, illetve a Mezőségen 
ismert, ötös ütemezésű „hajnalit” és a 
Szép holdvilág volt az estét énekhangra 
és vonóshármasra fogalmazta át. (A fel
vétel tudniillik, amelyet Olvasóinknak 
ajánlok, e nagyszabású kulturális vér
pezsdítés égisze alatt, az Erdély Televízió 
gyártásában készült el.) E két népdal- 
feldolgozás ugyanakkor előadóinak sze
mélye miatt is ízig-vérig vásárhelyi lett, 
hiszen a vonóstrió -  a hegedűs Lokodi 
Károly, a brácsás Molnár József és a csel
lista Csíky Borka Boglárka — az egy
re ismertebb és méltán megszeretett 
Koszorús Krisztina (Koszika) partneré
vé szegődött, aki köztudomásúlag ugyan
csak marosvásárhelyi. Koszika sokolda
lú zenei batyujáról mondott vallomása 
némileg máris hozzásegíthet e népdal- 
feldolgozások „igaziságának” megraga
dásához: „Mikor kicsi voltam, népzenét 
énekeltem, mikor felcseperedtem akko
rára, hogy hegedűt adhattak a kezembe, 
klasszikus zenét hegedültem (ezt melles
leg 16 évig csináltam, befejeztem a ko
lozsvári Zeneakadémiát is), majd mikor 
felserdültem, mindezeket felhasználva 
népies ízű könnyűzenét kezdtem énekel
ni, majd kicsit a jazz fele fordultam, az

tán most mindegyikből próbálok vala
mi tanulságosat leszűrni.” A népzene és 
jazz közötti átjárhatóság tényét a most 
ajánlott felvételen még inkább igazolja a 
Szép holdvilágnak, az a változata, ame
lyet ifj. Csíky Boldizsár, a kolozsvári 
Zeneakadémia tanára komponált (ének
hang zongorakísérettel).

De lássuk előbb az idősebb zeneszer
ző munkáit! Első hallásra evidens, hogy 
Csíky Boldizsár a népdalnak mint végte
lenül tisztelt alapanyagnak a műzenei to
vábbgondolásakor azon az úton indul és 
halad, amelyet elsősorban Bartók és köz
vetlen tanítványai jártak be. Zenetörténeti 
értelemben túlzás volna ugyan Bartók- 
iskoláról beszélni, de az a harmónia- és 
szerkezetvilág, ahogyan, amelyben a ma
gyar népdalok ma komolyzenei koncert
termekbe kerülnek, épp Bartók miatt 
megkerülhetetlen. Esetünkben kivált a 
két népdal versszakai közé iktatott hang
szeres variáció-intermezzók teszik ezt 
nyilvánvalóvá (elsősorban a Szép holdvi
lágra gondolok). Összhangzati vonásai
ban, ellenpontozásaiban, a beszélő ének 
lelkületének megidézésében meghatóan 
szép mindkét darab.

Ami pedig Koszorús Krisztinát ille
ti, vélhetőleg hangjának flexibilitása, a 
diszkrét, könnyed és őszinte díszítettség, 
az átütő erejű muzikalitás teszi, hogy 
egyéni énekstílusának „amerikoid” fel
hangjait nem találjuk bántónak. Nem le
lünk olyan magánhangzót, sem olyan in
tonációt, amelyre egy fantáziátlanabb, 
puritánabb hallgatód csoport) azt mond
hatná: nyafogós-nyögős-nyávogós. (Ami a

magyar könnyűzenei piacon korántsem 
magától értetődő!: hiszen hányszor hall
hatunk olyan zenei vagy kvázizenei pro
dukciókat, amelyeknek magyar szövegét 
angolul artikulálják — az önkéntes nyelvi
kulturális sznobériából fakadó önfeladás 
jegyében!)

A Koszika által felmutatott tisztaság és 
fertőtlenség akkor is megmarad, amikor 
idősebb Csíky Boldizsár klasszikuszenei 
feldolgozásairól átvált az ifjabb Csíky 
ének-zongora duójára. (Szívet melengető 
tünemény, hogy apa és fia egyazon népdal 
kétféle stílusú zenei továbbgondolásában 
is megmarad az egység. Az az egység, 
amelyet nem csupán a népdal-azonosság 
és Koszika interpretációja valósít meg, 
hanem talán a csíkység maga...) Ha ko
rábban — mint fentebb írtam — a bartóki— 
kodályi-bárdosi „vonal” ötlik fel elsőként, 
most a hagyományosan, de nem szükség
szerűen dohányfüstbe burkolózó, szünte
len zsongású bár képzete kerít hatalmá
ba. Nem is biztos, hogy csupán jazz-alapú 
ez a hangzásvilág! Vélhetőleg a sanzonok 
esszenciájából is csöppent valamicske eb
be a hódító koktélba, amelybe, minden 
szakmai fegyelme, tudatossága, precizi
tása mellett, láthatólag Koszika is szíve
sen belefeledkezne, akár azon az áron is, 
hogy a „borospohár a kezébe’ / szomorú
ság a szívébe’” sorkettőst számolatlanul 
és egyre mélyebben beleringatózva ismé
telné, ha tehetné.

Nem eklektikus, nem szertelen és nem 
„saláta” ez így! Ezzel szemben minden 
kétséget felülmúlóan erdélyi érték.

JAKABFFY TAMÁS
Ajánlat: Koszorús Krisztina—Népdalok 

(www.youtube.com/watch?v=Z5pvEzxe4Gw)

T ű z z o m á n c
h a r m ó n i á k
Vdovkina Anastasia és Egri András 

kolozsvári művészházaspár tűzzo
mánc munkáiból nyílt kiállítás a kéz- 
divásárhelyi Incze László Céhtörténeti 
Múzeumban június 21-én.

A moszkvai születésű, művészcsalád
ban nevelkedett, számos nemzetközi dí
jat elnyert Vdovkina Anastasia munkái
tól könnyen ámulatba eshetünk a nehéz 
és időigényes tűzzománc technikák 
könnyed, mesteri alkalmazásait látva. 
Vdovkina munkáit egyszerre jellemzi a 
vallásosság, saját kultúrájához való na
gyon erős kötődés, az archaikus formák, 
szimbólumok használata, a különböző 
anyagok és technikák időnként formá
kat bontó játéka, az ezekben rejlő lehe
tőségekkel való folytonos kísérletezés. 
Ahogy vonzódik az ikonok, szentek vilá
gához, ahogy újra és újra megformálja 
ezeket az archetípusokat, ahogy ragasz
kodik a hagyományos orosz ikonográfi
ához, istenes témáihoz, a nagyon apró
lékos, részletgazdag, míves és ragyogó, 
mégis archaikus hatású megoldások-
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hoz, a tűzzománc fával, fémmel, ken
derkötéllel való kombinálása gyakran 
egészen más, újszerű látványt eredmé
nyez, mint szentek képei, a sámán figu
rája, vagy a törzsi jelentek, a sematiku
san felsorakoztatott emberábrázolások, 
népies ihletésű, időnként ószövetségi 
történeteket is felidéző, újrafogalmazó 
kompozíciók. Időnként mellőzi az ilyen
fajta árázolásmódok kötöttségeit, más
fajta harmóniákat teremt, szimboli
kus jelekei, a zománctechnikából adódó 
esetlegességekkel is számolva, kerete
ket bontva, dekoratív felületekben, rész
letekben gazdag plasztikai egységeket 
hoz létre.

Egri András tűzzománc alkotásai so- 
rozat-szerűen rendeződnek, melyeket az 
ismétlődő formai megoldások és szimbó
lumok kapcsolnak össze. Munkái egy
szerre teremtenek kapcsolatot a múlttal, 
az ősi szimbólumok, népi motívumok egy
szerű, tiszta vonalú rajzain keresztül, il
letve olyan festői felületeket, színtörténé
seket, hoznak létre melyek egészen más 
irányba visznek. Bár a tűzzománc ragyo
gása felejthetetlen, időnként mégis az az 
érzésünk támadhat, mintha festményt, 
máskor meg grafikát szemlélnénk. Úgy 
teremti meg a formák és színek egyen
súlyát, hogy a tűzzománc technikáknak 
folyamatosan új tulajdonságait teszi lát
hatóvá. Nála is könnyű belefeledkezni a 
részletekbe, viszont itt egészen másfaj
ta aprólékoság és részletgazdagság válik 
hangsúlyossá, mint Vdovkina Anastasia 
munkáinál. Egri Andrásnál nem a raj
zosság, inkább a felületek játéka ragad 
magával, azok gazdagsága, változatos
sága. Az egyszerű, már-már minimalista 
kompozíciók elementáris erővel hatnak, 
Rituális szerkezetek Ég és föld között, me
lyek megtapasztalhatóvá teszik az ele
mek egymára hatásából adódó lehetősé
gek végtelen gazdagságát.

TÚRÓS ESZTER
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HELIKON

Augusztusi évfordulók
1 — 180 éve született Deotyma lengyel írónő
2 — 100 éve halt meg Emil Gárleanu román író
2 - 6 0  éve halt meg Gabrielle-Sidonie Colette francia írónő 

90 éve halt meg Joseph Conrad angol író 
4 -  130 éve született Balázs Béla magyar író

110 éve született Witold Gombrowicz lengyel író, filmesztéta
5 -  90 éve halt meg Jovan Hranilovic horvát költő 

100 éve halt meg Jules Lemaitre francia író
6 -  120 éve született Arvid Ranger Holmström svéd író
8 -  190 éve halt meg Friedrich August Wolf német filológus
9 — 100 éve született Bajomi Lázár Endre magyar irodalomtör

ténész
45 éve halt meg Kodolányi János magyar író

10 -  130 éve született Panait Istrati román író
11 — 550 éve halt meg Nicolaus Cusanus német filozófus

270 éve született Tamás António Gonzaga portugál költő
12 — 90 éve halt meg Bródy Sándor magyar író

240 éve született Robert Southey angol költő
13 — 130 éve született Jo van Ammers-Küller holland írónő

60 éve halt meg Gaál Gábor romániai magyar irodalom- 
szervező

14 — 145 éve sz ü le te tt N. B urlánescu-A lin  ro m án  költő
95 éve szü le te tt N agy Ilona  ro m án ia i m ag y ar írónő

15 -  195 éve halt meg Cornelius Hermann von Ayrenhoff
osztrák író
120 éve született Ion Chinezu román irodalomtörténész 
550 éve halt meg Aeneas Sylvius Piccolomini olasz humanista 
30 éve halt meg John Boynton Priestley angol drámaíró

140 éve született Seprődi János magyar tudós
16 -  950 éve halt meg Albú Muhammad Ali Ibn Hazm arab költő
17 — 40 éve halt meg Aldo Pallazzeschi olasz író

245 éve halt meg Vaszilij Kirillovics Tregyiakovszkij 
orosz költő

18—70 éve halt meg Jacques Roumain haiti költő
19 -  195 éve született Jules Barthélémy Saint-Hilaire francia fi

lozófus
20 éve halt meg Szabó Zoltán angliai magyar író

20 — 370 éve született Manuel Bernardez portugál író
21 -  620 éve halt meg Luigi Marsigli olasz humanista
22 -  95 éve halt meg Samuel Bodicky szlovák író

430 éve halt meg Jan Kochanowski lengyel költő
23 -  90 éve született Paul Everac román drámaíró

60 éve halt meg Gálos Rezső magyar irodalomtörténész
24 -  150 éve halt meg Costache Negruzzi román író
25 — 270 éve született Johann Gottfried Herder német író
26 — 270 éve halt meg William Byrd amerikai író
27 — 160 éve született Badics Ferenc magyar irodalomtörténész

140 éve született Császár Elemér magyar irodalomtörténész 
95 éve halt meg Dóczi Lajos magyar író 
150 éve született Kuthy Lajos magyar író 
45 éve halt meg Erika Mann német írónő

28 — 200 éve sz ü le te tt Jo seph  S h erid an  Le F an u  í r  író
95 éve sz ü le te tt M ikó E rv in  ro m án ia i m ag y a r r ip o rte r

29 — 580 éve szü le te tt J a n u s  P an n o n iu s  m ag y a r h u m a n is ta
30 — 245 éve született Thomas Hope angol író

440 éve született Szenczi Molnár Albert magyar költő
31 — 95 éve született Dr. Kós Károly romániai magyar etnográfus

95 éve született Végh György magyar költő

Könyvek
VÍZSZINTES
1. Jules Renard (1864-1910), fran

cia regény- és drámaíró aforizmája; 
első' rész. 13. Csecsemő ruhácskája 
14. Sárga, németül. 15. Közeire mu
tató szócska. 16. Hideg, németül. 17. 
Lásd ott!, röviden. 19. Farmermárka. 
20. Rengeteg. 22. Éjfélig. 23. Magyar 
csokimárka. 25. Lakat két vége! 26. 
Élősködő állat. 28. ... Hafun; Szo
máliái hegyfok. 29. Kelmét ké
szít. 31. Daráló. 32. Bejglitöltelék. 
33. Nemzetközi kamionjelzés. 35. 
Tyúkanyó mondja. 36. „ilyen” király 
volt II, József. 38. Télen hulló csapa
dék. 39. ... gros; nagybani kereskedés. 
40. Teherautót áruval színültig pa
kol. 41. Nem használ fésűt. 42. Hideg 
évszak. 43. Merre? 44. Szülőföld. 45. 
Alkalmazott, röviden. 46. Kenneth 
Loach filmje. 47. Sarkvidéki madár. 
48. Rézdarab! 49. Rangos nemzetközi 
matematikai díj. 51. Az erbium vegy- 
jele. 52. Tehergépkocsi márkája. 54. 
Becézett Rodney. 56. Rőtvad. 57. Árut 
értékesít. 59. Oda-vissza igekötő. 60. 
Vörös ...; viking felfedező. 62. Lustává, 
lomhává váló.

FÜGGŐLEGES
1. Hajdú-Bihar megyei köz

ség. 2. Gáz- vagy higanygőztöltésű 
egyenirányítócső. 3. Az itterbium vegy- 
jele. 4. Tibeti háziállat. 5. Nagyon pon
tos időmérő szerkezet. 6. Szótlanul 
elgondolkodó. 7. Az egyik őszi hó
nap rövidítése. 8. Holland autójel
zés. 9. Eszement. 10. Némán súg! 11. 
Távbeszélő, röviden. 12. Szeretettel át
karoló. 18. Orosz folyam. 21. Tészta jel
zője lehet. 23. Csinos, szemrevaló. 24. 
Óvatos válasz. 27. Egy szál palánta. 28. 
Szemüveglencsét törölgetni készül. 30. 
A cirkónium vegyjele. 31. Őt és társait. 
32. Német szorzóképző. 33. Kapszula. 
34. Az Aranykoporsó írója (Ferenc). 36. 
Káposztafajta. 37. Színes tévé kódolási 
rendszere. 38. Úton otthonunkba, né
piesen. 40. Teleki ...; marosvásárhelyi 
könyvtár. 41. Mongóliái vádló. 42. Átló 
közepe! 44. Hektoliter, röviden. 45. 
Gogol írása. 46. Szabálytalankodik a 
focista. 47. Nemesfém. 48. Jules Renard 
aforizmája; második, befejező' rész. 50. 
Tág. 51. Megelégel. 53. Valaminél len- 
tebbi helyről. 55. Egykori rockénekes 
(Ronnie James). 57. Középen betöm! 
58. A diszprózium és a vanádium vegy
jele. 61. Kies határok! 63. Csendes la
kó! 64. A könyökén jön ki.

A Helikon 13. számá
ban közölt Kocka című 
rejtvény megfejtése: ... 
azzal még többet kockáz
tatsz.
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