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FEKETE VINCE

A hegy
Azt szerette volna megmutatni, a tisztás szélén azt 
a kocsmafélét, azt a hegyi csárdát, vagy annak 
a nyomát, az egykori teraszos verandával, ahol 

hétvégeken, gyerekkorában a pázsit 
tele volt flekkenezőkkel, a tűzrakó helyeken 
szétterített parázs izzott, a rostélyokon pácolt 
húsok sültek, s ahol átellenben a hegykúp, egy magát 
hősiesen tartó, omladozó oromfallal meredeken 

emelkedett a magasba;

a tisztástól jobbra, a fák között valamikor még 
kádas fürdő, odébb mofetta, majd fennebb három, 
deszkával bélelt fürdőmedence várakozott. Keskeny

ösvények kanyargóztak, csúszós gyökereken 
kellett átgázolni az emelkedőn, a közelben borvíz-csorgó, 
s a lábak alatt halkan szortyogó vasas, kénes iszap.
Vizet melegítő és vizet szivattyúzó kazán töfögött, 

hangja még most is idehallszik.

Odafent kicsi léckapu várt a strand bejáratánál, zöldre 
mázolt, foghíjas, korhadt lécekkel, lengő, kóválygó 
kabinajtókkal, egy elárvult kisasztallal, ahol valaha 

jegyet árult egy nénike, bennebb pedig 
a deszkával bélelt medencék: a „barna”, a „hammas” 

és a „csokoládé”. Alacsony gerendakorlát vette körül 
őket, felső szegélyüket széles, gyalult deszkák fedték -

jól el lehetett nyújtózni rajtuk a napozóknak.

A strand végében kabinok sorakoztak, oldalt és hátul 
is deszkakerítés állt, mögötte egy meredeken föléje 
szökő hegyoldal. Falépcsők vezettek le a medencékbe,

jobbról és balról folyt, zubogott bele a borvíz. 
Fehér gyöngyszemek emelkedtek a mélyből, majd 
pukkantak szét a felszínen. -  És ott álltak, tizedik osztály 
végén, a léckerítés melletti pádon, azon a csoportképen, 

együtt lányok és fiúk, előttük magasodott

a hirtelen magasba szökő domb, és mozdulatlanságukban 
volt valami furcsa tehetetlenség azon a régi, fekete-fehér 
fotón, amit fogalma sincs, ki készített: mintha szemből, 

föléjük magasodva az a hatalmas 
képződmény, a hegyoldal, a fáival, köveivel, növényeivel 
omlani készülne, és ők ott állnak azon a képen, mind 
a huszonegyen, nyári vakáció elején, mozdulatlan, és még 

csak meg sem próbálnak félreugrani.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Csender Levente íróval

Ahol még van tétje az irodalomnak
-  Szoktál-e hazajárni, megmarad

tak-e a régi kötődéseid? -  Székelyud
varhelyi származású vagy. Számon 
tartanak-e mint írót, mint a város szü
löttét?

— Évente háromszor-négyszer meg
fordulok Udvarhelyen, de inkább át
utazóban. Néhány órára megállók, 
megülök, aztán tovább megyek. A la
kásunkat eladtuk Udvarhelyen, s ma, 
amikor hazautazom, Oroszhegyre 
megyek nagyanyámhoz, ahol egyéb
ként az óvodáskoromat töltöttem. 
Udvarhelyen már felnőtt egy új gene
ráció, őket egyáltalán nem ismerem. 
A régi barátok közül nagyon sokan 
eltűntek. Vagy elmentek a városból, 
vagy — ami rosszabb —, és épp most ír
tam egy novellát róluk, négyen is kö
zülük öngyilkosok lettek. Volt osz
tálytársakkal virtuális kapcsolatban 
vagyok, de ennyi. Valószínűleg hosz- 
szabb időt kellene a városban eltölte- 
nem, hogy a régi arcokkal újra össze
fussak.

-  Azért is kérdeztem rá az imént az 
udvarhelyi kötődésre, mert nemrég, 
amikor Ferdinandy Györggyel közö
sen léptetek fel Kolozsváron, olyasmit 
mondtál, hogy téged az emigráció tett 
íróvá -  talán sosem kezdtél volna el ír
ni, ha nincs ez a meghatározó fordulat 
az életedben...

— A kolozsvári est után egyébként 
Udvarhelyen is volt estünk, és elég so
kan kíváncsiak voltak ránk. Örültem 
neki. 1991-ben mentem el, de nem 
akartam Magyarországon maradni, 
csak anyámat mentem meglátogatni, 
aki akkor kint dolgozott. Három nap
ra mentem, de adminisztrációs okok 
miatt három napba telt átjutni a ha
táron. Már jöhettem volna vissza, mi
re átértem. Ráadásul mindkét szülőm 
munkanélküli lett Udvarhelyen, s így 
el kellett indulniuk valamerre.

Akkoriban Budapest még jó cél
pontnak számított. Aztán lejárt kint 
a tartózkodásink, három évig ille
gálisan éltünk a magyar főváros
ban. Ha átlépjük a határt, akkor öt 
évre vagy örökre kitiltottak volna 
Magyarországról. Aztán kilencven
négyben egy haláleset miatt haza kel
lett jönnünk.

Átszöktünk a román-magyar ha
táron Biharkeresztesnél. Ezek az el
ső kint töltött évek nagyon sanyarúak 
voltak. Egyik albérlet a másik után, 
románozás az iskolában, olyan osz
tálytársak, akikkel nem tudtam mit 
kezdeni. Ráadásul nem búcsúztam 
el a barátaimtól, minden úgy maradt 
félbe-szerbe, s annyi minden dolgozott 
belül, hogy ezek a lezáratlan gyerek
kori történetek teret követeltek ma
guknak. Nem azt akarom mondani, 
hogy Budapesten csak rossz ember
rel találkoztam. Nyolcadikos voltam, 
amikor egy harminc négyzetméte
res, egyszobás lakásban kilencen lak
tunk. Az egyik osztálytársam anyja 
azt mondta, hogy költözzek hozzájuk, 
amíg nem lesz jobb a helyzet. Három 
gyerekük mellé még odavettek engem 
is, és ugyanúgy bántak velem, mint 
a sajátjaikkal. Igazi polgári közegbe 
kerültem. Sok könyvük volt, szerették 
Erdélyt, az erdélyieket, azokat is, aki
ket egyszer a lakásban hagytak pár 
napra, míg ők nyaraltak, és mire ha
zamentek, az összes bútorukat elad
ták. Nagyon sokat formáltak rajtam, 
de a legfontosabb az volt, hogy lett 
családom, éppen akkor, amikor a sa
játom szétesett. Több mint egy évig 
laktam náluk.

Irodalmi pályám úgy alakult, 
hogy a villamosmegállóban találtam  
egy cetlit, amin az állt, hogy regény
író iskola, felhívtam, megbeszéltem 
az ipsével egy találkozót. Elmentem 
hozzá, a Thököly úton lakott. Egy ko
pasz, kerekszemüveges kisember nyi
tott ajtót, behívott a hat méter ma
gas dolgozószobájába, ami a nappali 
volt, a földtől a plafonig tele könyvek
kel, s még az asztal körül a földön is 
párszáz. Mondta, hogy harminc éve 
ír egy regényt, de még messze nincs 
kész vele. Áz én emberem, mond
tam, egy igazi író. Korrekt volt, mert 
mondta, hogy ő írni nem tud meg
tanítani, de amit én írok, azt szíve
sen megnézi. Rengeteg könyvet kap
tam tőle kölcsön. Ez a barátság azóta 
is megvan. A regény megjelent har
minchét év után, teljesen visszhang- 
talan maradt. De egy igazi író nem a 
sikerért ír.

-  Azok közé tartozol, akiknek az 
egzisztenciáját, a szellemi horizont

já t Magyarországon is meghatározza 
az erdélyiségük, a „szűnőföld” világa. 
Novelláid egyik fő  témája ez az idegen- 
ségérzet, az itt-is-lét-ott-is-lét tapaszta
lata -  ebben a Szűnőföld kifejezésben 
(egyik köteted címe) pedig van valami 
rezignált lemondás, ugyanakkor egy
fajta vállalás is. Hogyan szűnik meg 
számodra a szülőföld? Hogyan marad 
meg mégis?

-  Én nagyon nehezen szakadok el. 
Úgy néz ki, hogy nem is tudok. Elég 
sok helyen jártam már a világban, élni 
is tudnék sok helyen, de Székelyföldön 
kívül nem érzem otthon magam. Sehol 
nem köszönnek úgy rám, hogy Isten 
áldja meg! (mint Oroszhegyen), és 
nem kérdezik meg, hogy te kié vagy? 
Ott valahogy nem csak értik, amit 
beszélek, hanem érzik is. Ez nagyon 
fontos.

Egyelőre a munkám meg a csa
ládom Budapesthez köt, de a köze
li terveim közt szerepel dédanyám 
házának felújítása, és minden évben 
annyi időt, amennyit lehet, eltölteni 
Oroszhegyen. Nem azt akarom mon
dani, hogy Székelyföldön mindenki 
puszipajtása mindenkinek, sőt, renge
teg baj van, de azok az én bajaim is, 
míg ezt Pesten nem érzem.

-  A mai magyar prózatermést elnéz
ve, mintha lenne egyfajta „erdélyi re
neszánsz”: sorra jelennek meg fősodor
beli magyar kiadóknál erdélyi témájú 
regények, elbeszélés- vagy esszéköte
tek (Dragomán György, Papp Sándor 
Zsigmond, Tompa Andrea, György 
Péter, Vincze Ferenc műveire gondo
lok elsősorban). Szerinted mi ennek az 
oka, és hova helyezed magad ebben a 
(ha lehet így mondani) „hullámban”?

-  Erdélyben még van tétje az iroda
lomnak, van miről beszélni. A törté
nelem, a több nemzetiség együttélése,

C sender L evente
Székelyudvarhelyen született 1977-ben. 1991 óta él Magyarországon. A 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-kommunikáció szakán végzett. 
Novellákat ír. Kötetei: Zsírnak való (2003), Szűnőföldem (2006), Fordított zu
hanás (2010), Murokszedők (2013).
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a d ik tatú ra  közeli emléke, az ezekből 
adódó konfliktusok bőséges és érde
kes tém át szolgáltatnak az íróknak. 
Magyarországon alig találok olyan 
könyvet mostanában, ami választ ad
na a rra  a kérdésemre, hogy ennek a 
könyvnek m iért is kellett megíródnia. 
Mit is ak ar mondani? Kicsit laposnak 
érzem a mai magyarországi irodalmi 
term ést, m int az Alföldet. Noha a fen
ti szerzők egyike sem él Erdélyben, a 
tém át mind innen vitték m agukkal 
(kivéve György Pétert, aki csak kép
zelődik Erdélyről). Követem, olvasom 
őket, de azt, hogy én hol vagyok eb
ben a sorban, nem nekem kell megvá
laszolnom.

-  A magyar prózahagyománynak 
egy olyan vonulatát műveled, amely 
manapság nem túl divatos: a tűpontos, 
szikár, realista ábrázolásmódot (amit 
viszont átszínez egyfajta fanyar hu
mor). Honnan eredeztethető' a már-már 
dokumentarista jellegű realizmusod?

— Novellista vagyok, s ez a m ű
faj megköveteli a pontosságot. A no
vella lényege a sűrítés. Kevés szó
val sokat mondani. Minél tömörebb, 
an n ál jobb. A divatok meg nem é r
dekelnek. A realizm us onnan ered, 
hogy az élet sokkal k iszám íth a ta t
lanabb, színesebb és fordulatosabb, 
m int am it én ki tudok ta lá ln i. Néha 
meglódul a kezem a b illentyűzeten 
és írok egy-egy vicces tö rténete t. 
M indegyik kötetem ben van hum o
ros tö rténet, az persze nem előze
tes d ram atu rg ia  szerin t készül, de 
jó tesz a köteteknek, hogy a kem é
nyebb tö rténetek  közé bekerül egy 
humoros is, oldja a feszkót. Nemrég 
egy felolvasáson nagyon röhögött két 
srác a hátsó  sorban, vették  a poéno
kat, rögtön vettek  is könyvet, aztán  
m ásnap a fészbúkon ír t  az egyik, 
hogy átvertem , m ert azt h itte , m ind 
olyan vicces, ehelyett jól gyomor
szájon vág tam  a többi történette l. 
Felajánlottam , hogy v isszavásáro
lom a könyvet.

-  Akár erdélyi, akár budapesti té
máról írsz, a lecsúszottak, a társada
lom mélyrétegeiben éló'k sorsa foglal
koztat leginkább. Mi tart ilyen közel 
ehhez a világhoz, mi ösztönöz, hogy 
ennyire hű  krónikása légy?

— Sokáig lepattan t albérletekben, 
garázsokban laktam  Budapesten, éj
jel-nappaliban dolgoztam éjszaka, s 
ezzel a réteggel érintkeztem, egy vol
tam  közülük. A saját családomat is 
lá ttam  darabokra hullni. Több öngyil
kossággal, gyilkossággal találkoztam , 
s ez komoly sebeket ü t egy tizenéves
ben. Nem akarok a mélyszegénység 
krónikása lenni, kiverekedtem onnan

m agam nagy nehezen, de azt a világot 
elég jól ismerem.

-  Egy tanulmányában Ködöböcz 
Gábor a prózádat, az identitásprob
lémák tematizálása okán, Domonkos 
István  Kormányeltörésben című po
émájához hasonlítja. Vállalod-e ezt a 
rokonságot -  és milyen szellemi / irodal
mi rokonságot vállalsz ezen kívül?

-  A  rokonítások, kötések, hasonlí
tások a kritikusok, irodalomtörténé
szek dolga. Az író legfeljebb egyetért 
vagy nem ért egyet, esetleg nem fog
lalkozik velük. Azt tudom, hogy én ki
ket ta rtok  nagyra a kortárs m agyar 
prózában, s ebben semmi meglepetés 
nincs. Novellisták közül Bodor Adám, 
Tar Sándor, Ferdinandy írásait ol
vasom bárm ikor bármilyen mennyi
ségben, regényíróként meg Szilágyi 
István vezet toronymagasan.

-  Említetted Ferdinandyt: gyakran 
léptek fel együtt, szoros, szinte mester
tanítvány jellegű viszony van közietek, 
kívülről nézve. Honnan ered ez a kap
csolat.?

-  Ő is emigráns. Csak ő kicsit na
gyobban játszik. 1956-ban ment el 
Budapestről, és Franciaország érin
tésével Puerto Ricóban kötött ki, ahol 
harm inchét évig taníto tt. Tíz éve is
m erkedtünk meg A z év novellái anto
lógia bemutatóján. M indketten felol
vastunk. Én is pontosan értettem  az 
ő világát, ő is az enyémet. Ebből az
tá n  barátság lett. Kubai szárm azású 
feleségével, M aria Teresa Reyesszel 
lefordították tavaly tíz novellámat 
spanyolra, és kiadót is szereztek 
M iamiban, a kubai emigránsok közt. 
Érdekes volt m egtapasztalni, hogy a 
kubaiak értik  az én nyolcvanas évek 
Romániájában játszódó történeteim et. 
A poénokat is. Azt a m agyarázatot ta 
láltam  rá, hogy Kubában m ostanában 
történik  az, m int nálunk a nyolcvanas 
években.

-  Elég sok helyen jártál a világban 
(Miamiban szerzett, kubai emigrán
sokkal kapcsolatos élményeidről példá
ul meglehetősen szuggesztíven meséltél 
a kolozsvári esteden), melyik az a hely, 
amely leginkább hasonlít az otthonra, 
ahol leginkább magadra ismersz, és 
ahová bármikor szívesen visszatérnél? 
(Ha van ilyen, persze.)

-  Sok helyen jártam . Egyetemista 
koromban például voltam Kolozsváron 
CEEPUS-ösztöndíjjal egy szemesztert. 
V álaszthattam  Prága és Kolozsvár 
közt, Kolozsvárt választottam. Ami
kor végre m agyar állampolgárságot 
kaptam  1998-ban (akkor még vizs
gáznunk kellett m agyar nyelvből és 
állampolgársági ismeretekből, a ra 

bokkal és k ínaiakkal írtam  a tesz
tet, megalázó volt), és m agyar útleve
lem lett, elhatároztam , hogy megyek 
világot látni. Londonban, Párizsban, 
Reggio Calabriában voltam hosszabb 
ideig. Ezek közül, ahol otthon éreztem 
magam, Calabria volt, lent a csizma 
sarkában három  őszi hónap. Gyönyörű 
hely, tengerpart, szemben Szicília, az 
Etna, ami épp akkor is kitört. Oda 
bárm ikor visszamennék élni, de ott él
ni kell, ott nem lehet dolgozni.

A legegzotikusabb hely meg, aho
vá készülök is vissza, Izland volt. Ott 
m ár a feleségemmel és a hároméves 
kisfiám m al voltunk, a feleségem hét 
hónapos terhesen, közben kitört az 
Eyjafjallajökull vulkán. Az elutazá
sunk napján is töröltek járatokat. A 
stewardes megkérdezte, hogy hová 
megyünk, mondtuk, hogy Izland, ne
vetett és azt mondta, hogy ezt elmond
ja  a többieknek is. Nagy szerencsénk 
volt, m ert rengeteg tu ris ta  mondta 
vissza az u tat, így elég olcsó lett a szi
get. Egy személyautó á ráért ad tak  egy 
terepjárót, és körbeutaztuk a szigetet. 
Voltunk bálnalesen, többezer méter 
vastag gleccseren, gejzíreknél, családi 
gazdaságoknál szálltunk meg. A há
zak előtt sok helyen volt házi term ál. 
Öntöttek egy betonvályut és lehetett 
ázni benne.

Rejkjavikban etettek velünk cá
pát, bálnát meg lundát, azt a szí
nes csőrű m adarat, am it nem lehetett 
megnézni, m ert költési időszak volt, 
de enni minden gond nélkül lehetett. 
Mindezeket nyersen tálalták , a fele
ségem egész éjszaka barátkozott a ró
kával, és azon izgultunk, hogy a hét
hónapos magzat ne fertőződjön meg, 
m ert a nyers hús abban a stádium ban 
m ár nem kifejezetten ajánlott. Egyszer 
egy vízesést ak artu n k  megnézni, az út 
le volt zárva, de én félrerúgtam  a rak
lapot. Van nálam  bicska, mondtam. 
Egy patak  fölött beragadtunk a hóba 
az Isten há ta  mögött. Kézzel kezdtem 
ásni a terepjárót, a bicska se segített. 
Ha nem jön egy belga pár, nem tudom, 
mi lett volna velünk. Talán ott m ara
dunk, s nem lenne, aki elbölcsködje az 
izlandi kalandot.

-  Négy összetéveszthetetlen hangú 
novelláskötet áll mögötted. Biztosan 
többször föltették már, de adja magát a 
kérdés: tervezel-e regényt írni, vagy el
kötelezted magad a rövid műfaj mel
lett?

-  Nem gondolkodom regényen. Ha 
eljön az idő, amikor azt akarom, hogy 
komolyan vegyenek, akkor írok egyet. 
Témám van, csak az életem nem 
olyan, ahonnan egy pár évre ki tud
nék szállni, nyélbe ü tn i egy regényt.

PAPP ATTILA ZSOLT
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JANCSIK PÁL

Egy igazi erdélyi hum anista
Abból az aránylag kevés adatból, 

ami Franciscus Hunyadinusról, ali
as Hunyadi Ferencről fönnmaradt, egy 
igazi, vérbő erdélyi hum anista alakja 
bontakozik ki, aki korának jeles orvo
sa, tekintélyes közéleti férfija, klasszi
kus műveltségű tudósa és kiváló köl
tője volt. Nevét szülőföldjétől, Hunyad 
megyétől kapta, a XVI. század dere
kán túl születhetett, s valahol külföl
dön halt meg, nem lehet tudni ponto
san, hol és mikor, minden bizonnyal a 
XVII. század első negyedében.

Hunyadi a gyógyítás mestersé
gét először a borbély-sebészektől les
te el, ugyanis őt is ott találjuk Báthori 
István (1533—1586) lengyel király had
seregében, a Rettegett Iván orosz cár 
ellen 1580-81-ben vívott háborúban. 
„István király seregében -  írja Pataki 
Jenő (1857-1944) A tréfás udvari or
vos című munkájában — az egészség- 
ügyi szolgálat jobban volt megszervez
ve, mint bármely más nemzetnél... A 
seregnél még a rra  is figyeltek, hogy 
minden csapatnál a harcosok nyelvét 
beszélő borbély alkalmaztassák. A ma
gyar katonákat Hunyadi kezelte.”

Ezután került sor az akkor már 
Krakkóban, Báthori udvarában élő fi
atalember peregrinációjára, amely
nek költségeit nyilván a király állta, és 
amely -  korában szinte páratlan sze
rencse folytán — Belgiumot, Angliát, 
Francia- és Olaszországot is magá
ba foglalta. Utolsó állomása Padova 
volt. Hunyadi Ferenc is a híres egyete
men szerezte meg orvosi diplomáját. Az 
1222-ben alapított univerzitásnak már 
az első évtizedekben volt magyar tanu
lója, s Mátyás király uralkodása alatt 
különösen nagy számban keresték fel 
(név szerint 66-an), bizonyára a király 
áldozatkészsége folytán. A XVI-XVII. 
században még inkább megnövekedett 
a látogatók száma, mégpedig azért, 
mert ezen az egyetemen a nem katoli
kus tanulók is szerezhettek doktorátust.

Tanulmányai befejeztével Hunyadi 
visszament Krakkóba, és más, olasz or
vosok mellett mint udvari orvos szolgál
ta  a királyt. Sajnos nem sokáig, Báthori 
1586 decemberében meghalt.

Hunyadi Ferenc az akkor még kisko
rú fejedelem, Báthori Zsigmond (1572- 
1613) udvarába, Gyulafehérvárra ke
rült mint annak nélkülözhetetlen 
bizalmi embere, orvosa. Az ingatag jel
lemű, lobbanékony természetű, degene- 
rált fejedelem egyesek szerint epilep
sziában is szenvedett, állandó orvosi 
felügyeletre szorult. Zsigmondot később 
a száműzetésbe is elkísérte, önként vál
lalta a bujdosók sorsát.

Orvosi hivatása mellett diplomáciai 
küldetésekben is részt vett, bár ezek
ről keveset tudunk. Közéleti ember
ként nagy tiszteletben állott, befolyá
sát mások érdekében is felhasználta. 
Baráti érzések fűzték például a tosca
nai Gienga Simon (Simone Genga) épí
tészhez és szobrászhoz, akivel még 
Báthori István környezetében ismer
kedett meg, együtt kerültek Zsigmond 
udvarába. Giengát Hunyadi ajánlotta a 
bíbornok pártfogásába a hozzá írott le
vélben, Gyulafehérvárt több szobor ta 
núskodik olasz barátjának kiváló mű
vészetéről.

VIII. Kelemen pápával is leve
lezett. A pápa Hunyadit m int h it
hű katolikus keresztényt, igaz ha
zafit és nagy befolyású, tekintélyes 
személyiséget avval bízta meg, hogy 
a nagyrészt protestáns rendeket rá 
vegye a törökkel való szakításra és 
a Rudolf császárral, más keresz
tény hatalm akkal való szövetkezésre.

Pataki Jenő idéz Bőd Pétertől (1712— 
1779) egy, a nagyszebeni Magyar Athe- 
nasban (1766) megjelent szöveget, 
amelyben egy jóízű történetet mesél el, 
s ebben Hunyadi Báthori Zsigmondot, 
az ifjú fejedelmet sem kímélte. íme a 
betű és szó szerinti szöveg:

„Mikor 1595. észt. Zsigmond Szinan 
Basa ellen Oláhországba nagy készü
lettel ment volna, Ferencz doctor olyan 
h írt költött alattomban az udvari ifjak 
között, hogy ő tudna olyan fegyver ellen 
való orvosságot, mellyel valaki élne, azt 
a golyóbis nem találná; a fülébe men- 
vén a fejedelemnek mint ifjú embernek, 
és Ferenczet reá kérdvén, nem tagadta 
meg, sőt állálta, hogy úgy vagyon, de az 
afféle szerekkel való ládáját Brassóban 
hagyta. U tána küldvén őtet a fejede
lem, azt írta  vissza Brassóból: ő a ládá
jában oly fegyver ellen való orvosságot 
talált, hogy valaki azt akarja, hogy az 
oláhországi hadakozásban a golyóbis ne 
találja, az üljön Brassóban, a mint ő is 
fog cselekedni, s javallá, hogy a fejede
lem is úgy cselekedjék.”

A vidám kedélyéről ismert huma
nistát Bethlen János (1613—1678) tör
ténetíró, kancellár is „jocosus” (tréfás, 
pajkos) embernek nevezte, Bőd Péter 
szerint pedig „nevezetes tudós, mind 
jó deák s mind szép tudományú orvos 
doctor” volt.

Költőként a maga korában legis
mertebb, legolvasottabb művét ma
gyar nyelven írta  még Lengyelországba 
való távozása előtt, 1569-ben. Trója- 
históriájának népszerűségét számos ki
adása is bizonyítja. Az első ismert ki
adáson kívül még háromszor jelent meg 
Kolozsvárt (1586, 1613, 1651), majd 
Debrecenben (1582), Lőcsén (1656, 
1676, 1692) és Pozsonyban (1729).
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Trója történetét a klasszikusokon kí
vül (Homérosz, Ovidius, Vergilius) még 
számos költő, verselő írta meg, ezeket 
a fiatal Hunyadi is felhasználta. A mű 
valódi szerzőjének kilétét Szabó Károly 
(1824—1890) jeles történész és bibliográ
fus derítette ki (akinek Napló és tanul
mányok című könyve 2010-ben jelent 
meg a Kriterionnál), és aki az utolsó 
rész versszakaszainak kezdőbetűiből 
kiolvasta, hogy S(cripsit) Franciscus 
Huniadinus.

Verselése gyenge, rímei monotonak, 
de az akkori deákos műveltségű olva
sót érdekelte Trója pusztulásának tör
ténete. „A tömegesen ’valá’-ban vég
ződő verssorok mint az akkori időben 
divatos versmodor nem tartozott a rit
kaságok közé. Ezeket a ’válás’ verse
ket már Szenczi Molnár Albert elítéli 
vala” -  jegyzi meg Pataki Jenő. (Tinódi 
Lantos Sebestyén krónikás énekeire is 
gondolhatunk.)

Ismét Patakit idézem: „Aszalai Má
tyás uram -  ki a Brassó melletti csa
tában esett el 1603-ban -  levelében 
Hunyadit mint költőt dicsőíti. Kiváló 
orvosnak, szerencsés költőnek, nemes 
bölcsésznek, a magyar szellem páratlan 
díszének nevezi. Véletlenül kezébe ke
rült költőbarátjának István királyt di
csőítő verse, s ez alkalomból üdvözli őt, 
ugyancsak versben:

Udvöz légy, múzsáknak halhatatlan dísze, 
Udvöz légy, a poeon nemesség dicsősége!

Méltán érte e dicsőítés Hunyadit. 
Említettük tanárához, Mercurialihoz 
írt két ódáját... Szépség és könnyed
ség jellemzi e verseket.” (Geronimo 
Mercuriali Hunyadi kedves tanára volt 
a padovai egyetemen, két megjelent 
könyvéhez írta ajánlásként e verseket.)

Báthori István halála után, 1588- 
ban jelent meg egy füzet, melyben a ki
rály halála után írt verseket gyűjtöt
ték össze, de ennek csak egy töredéke 
maradt fenn. Ebben szerepelhetett az 
a két latin nyelvű gyászének is, ame
lyek szövegét Bodor András tanár úr
tól kaptam nyersfordításban, avval a 
kéréssel, hogy formálnám magyar ver
sekké őket. Ez jó huszonöt évvel ez
előtt, még Korunk-beli éveimben tör
ténhetett. Ha jól emlékszem, Bodor 
Andrásnak egy tanulmányhoz kellet
tek a versfordítások, de azt nem tudom, 
hogy elkészült-e vele, megjelent-e va
laha. Régi papírjaim közül került elő a 
két fordítás, mindkettő Báthorit dicső
íti, és halálát siratja. Az Epicedia című 
vers disztichon formában, hexa- és pen- 
tameterekben írt óda. Megítélésem sze
rint ezekre is illik az, amit Franciscus 
Hunyadinus padovai verseiről mond 
Pataki Jenő, és remélni szeretném, 
hogy „szépség és könnyedség jellemzi” 
a fordításokat is.

F R A N C IS C U S
H U N Y A D IN U S

M o n ó d ia  -  
e g y s z ó la m ú  é n e k  
a  n é h a i  I s t v á n  k i r á l y  
s í r j á n á l

Panaszoktól fáradt fejem 
hová hajtsam le? Jaj, milyen 
gyászruhával fedjem magam? 

Jaj, gyászok gyásza!

Életnél édesb a halál, 
gondok rémítő csendje, ó, 
siettesd végső napomat. 

Jaj, múló rózsák!

E p i c é d ia  -
ó d a  a  m e g b o ld o g u l t
I s t v á n  k i r á l y  te m e té s é r e

Lenyugodott, elszáradott 
életem igaz üdve már, 
századunk dicső sugara,

-já í, gyászok gyásza! -

mint harmat, gyenge liliom, 
melyet a fűhúzó tavasz 
fakaszt izzó nap jöttekor.

Jaj, múló rózsák!

Eketek bágyad, porba hull, 
hervad viruló fejetek, 
a földbe tértek vissza mind.

Jaj, gyászok gyásza!

O, lelkem fényes sugara, 
sugárzó fénye! Jaj, kire 
hagytál a viharok között?

Jaj, múló rózsák!

Ki gyámolít majd, ó Atyám, 
az ellenség fenyegető, 
haragos fegyverei közt?

Jaj, gyászok gyásza!

Most tétlenek a fórumok, 
nem ülnek törvényt gyász miatt, 
Európa fénye kihunyt.

Jaj, múló rózsák!

Idők forgása közepeit 
a zord rend így rendelkezett, 
így ítélt égben a bíró.

Jaj, gyászok gyásza!

I
Halhatatlan tettel isten lenni ne kívánj, 
István; jött a halál, és tested, a romlót, 
elragadd, de örökre él, ami benned a jó volt: 
szellemed érdemesült polgára az isteni

honnak.

II
Gazdag erénye betöltött széles, távoli földet, 
István dicsfénye óvá Sarmatiát.
„Nem vonz már ez a táj, hát máshova 

költözöm -  így szólt. -  
Más ország szólít, Föld, isten teveled!” 
Most vagy új honi istennel bővül az öröklét, 
vagy -  azt mondom én -  holtak az istenek is.

III
Istvánunk ne keresd te a márványlapnak

alatta.
Dicsőségünk volt, életünk vala ő.
Fénye betöltött tág tereket lenn, csillagokat

fenn.
Hogy férhetne el itt? Hogy halhat meg a lét?

IV
Véneknél bölcsebb voltál, István, a halál is 
vénnek hitt, te dicső, s hirtelen elragadott.

V
Nyugszik e sírban Győzelem, Háború,

Béke, Kegyesség.
Isteni szellemeket rejt, István, a halál.
Ám a dicsőséged nem fért el oly kicsi zugban, 
bétölt tengereket, földet, csillagokat.

A föld hol ibolyaszínű, 
s pompás, fényözön fürdeti, 
hol iszonyú fagy perzseli,

-  jaj, múló rózsák! -

amint a nap arany haja 
hol messze fénylőn felfedi, 
hol meg komoran elfedi 

-ja j, gyászok gyásza! -

a sírt, ó mennyei Atyám, 
mely fájdalommal telt edény, 
s zöld fűvel ékes televény.

Jaj, múló rózsák!

VI
Bátor uralmad alatt a dolgok üdve kitetszett, 
Báthory, ám amikor meghaltál, tovatűnt.

VII
Báthorynak túl szűk ez a sír, a tettei mondják: 
Isten volt, de a sors azt: ember vala ő.

VIII
Hírneves István, értünk eddig oly sokat éltél. 
Istenekért s magadért élj ezután, kegyes úr.

J A N C S IK  P Á L  
f o r d í tá s a i
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MARIUS TABACU

Szavak
sűrűjében
(a fordítás határai)
Amikor megadatott, hogy fordítói szem

mel vizsgáljam Bánffy Miklós Erdélyi tri
lógiáját, sziszifuszi munkának tűnt a 
dolog. Eszembe sem jutott a felajánlott ki
hívás elől megfutamodni, ám a mű terje
delmét tekintve komoly kétségeim voltak 
afeló'l, képes leszek-e a fordítás végére ér
ni. Csakhogy a munka megkezdése után ki
derült: az oldalak száma eddigi türelmem 
és tapasztalatom tükrében a fordítás egy
szerűbb gondjai közé sorolható. így jártam: 
a gróf szövegével való bíbelődés bizonyult a 
munka nehezebbik részének. Állandó alku
dozás ez, egyik oldalon a szöveggel, mási
kon a nyúzott fordítóval.

Bánffy szövege magán viseli polihisztor 
írójának kézjegyét, kiérződik belőle a diplo
mata, opera-igazgató, rendező, festő, irodal
már és arisztokrata, a világjárt világpolgár, 
aki előtt Európa jeles szalonjainak ajtaja 
mindig nyitva állt. Óriási vagyonát gond
dal kezelte, így a legkülönbözőbb társadal
mi rétegekből származó emberekkel érintke
zett. Ismerte gondolkodásmódjukat, jó vagy 
rossz szándékaikat, szokásaikat, de minde
nekelőtt tudta, hogyan alkosson élő szerep
lőket, legyenek azok papírlovagok, fényűző 
kastélyok léhűtői, kényes asszonyságok vagy 
fényes kurtizánok, legyenek parasztok, inté
zők, talpraesett, becsületes polgárok vagy al
jas útonállók, s mindezeket a leghalványabb 
idilli máz nélkül, valószerűen rajzolta meg.

A mese ravaszul szőtt szálai két szerel
mi történetet tárnak elénk, s ezt a próbát 
szerzőnk olykor gyerekes szeméremérzettől 
tompított felhangokkal állja ki. Itt a szerel
mes elegáns finomsága az írói éleslátás ro
vására megy, írónk attól tart talán, hogy az 
indiszkrét részletek ártanak majd a szerep
lőit ihlető valódi személyeknek, akik mind 
az író életében, mind a történet menetében 
jelentős szerepet játszanak.

Az egyedüli beteljesült szerelem a szerző 
és természet közötti idill. Tősgyökeres erdé
lyiként Bánffy a legapróbb részletekbe me
nően, szenvedélyes szubjektivizmustól átha
tott pontossággal írja le szülőhazája tájait, 
s ezekben a leírásokban ott a képzőművész 
szeme ugyan, de annál sokkal több is. Mert 
ahhoz, hogy a leírt mondatból kiérezzük a fe
nyő illatát, a tábortűz melegét, a szél erejét 
vagy a meredek lejtőkön vágtató lovak roba
ját, a szerzőnek ismernie kell a lángok beszé
dét, tudnia kell a természet megragadásához 
szükséges akaraterőt a gondolatok sűrűjéből 
előhámozni, a félig megfagyott vízesést to
vábbgondolni, vagy a gazda és szolga közöt
ti viszony mélységeit kikutatni. Ily kihívások 
előterében az erdélyi gróf pennája játszva in
cselkedik az olvasó képzelőerejével. Leírásai 
a természet oly mélységeit tárják elénk, me
lyekre csak vérbeli író képes, s teszi ezt anél
kül, hogy a közhelyesség bűnébe esne.

Másrészről Bánffy tökéletesen ismeri köz
vetlen környezetét, különösen a körülötte 
élők metanyelvét. A szerző nagyúri fölénye

megmutatkozik abban a könnyedségben is, 
amellyel a biztos vég fele tánclépésekben ha
ladó világot ábrázolja. A harmincas években 
papírra vetett társadalmi freskóban mint
ha megbújnának az Európa színterén és tér
képén nemsokára bekövetkező változások 
csírái. A mesélői lendület összhangban áll 
a századvégi hangulattal, melynek sajátja, 
hogy a csecsebecsékkel telezsúfolt szalonok
ban sereglő ragyogó dámák és pompás urak 
közül senki, de még a legutolsó szobalány 
vagy a hoppmesterek legönteltebbike sem tö
rődik egyébbel, mint azzal, hogy a bálok, va
dászatok, karneválok, párbajok és légyottok 
annak rendje és módja szerint folyhassanak, 
s hogy a felső tízezer jól hangolt züllését ne
hogy valami fals zörej megzavarja.

A kor politikai életét ugyanerre a kap
tafára húzhatjuk. A parlamenti viták bo- 
hózatszerűek, hangzavarok, melyeknek 
egyedüli célja, úgy tűnik, az elpusztíthatat- 
lannak tetsző birodalom összeomlásához 
vezető lehetetlenségek minél nyomatéko
sabb és erőszakosabb kinyilvánítása. A kor 
valódi gondjai szinte csak futólag jelennek 
meg a történetben, a szerző jól ismert, köny- 
nyed vonalvezetésével, mintha mindenáron 
kerülni szeretné az erkölcsi prédikációt. A 
könnyed mesélő hang a magyar irodalom
ból szinte és a románból teljesen hiány
zó jelentéssel, árnyalatokkal, dimenziók
kal ruházza fel a közeledő katasztrófát és 
a trianoni békeszerződés a két nemzet ál
tal megélt örömmámoron és kétségbeesé
sen túli, igencsak kényes kérdését is.

Hálátlan feladat a fordítóé. Bánffy a kép
zőművész és színpadi ember finom meglátá
saival átszőtt, árnyalt nyelven ír. Ez cseppet 
sem rendkívüli eset. Hiszen lapos fércművet 
fordítani nem érdemes. Csakhogy a trilógia 
világának felhangjait gyakran roppant ne
héz, ha nem teljesen lehetetlen, román nyel
ven híven és a szerzői szándék megsértése 
nélkül visszaadni. A nehézség nem feltét
lenül a megfelelő kifejezés használatában, 
hanem az erdélyi magyar nemesi társa
dalom, az említett kifejezések szövevényé
ből kialakuló életmódjának leképezésében 
rejlik. A szalonok hangulatának, a parfü
möknek, toaletteknek, a hölgyek sekélyebb 
vagy mélyebb érzelgéseinek, az urak gála
vagy vadászruháinak, a letűnt világ teljes 
eszköztárának, az ezüsttől kezdve a sze
replők személyiségét kifejező bútordarabo
kig mindennek sajátos, egyedi, erdélyi nyel
ve van, melyet igen nehéz bármilyen, jelen 
esetben román nyelven tolmácsolni.

A hozzájuk ragasztott előtagok függvé
nyében a magyar igék jelentése teljesen 
megváltozik. Ennek köszönhetően a szöveg 
folyékony, árnyalt, méghozzá anélkül, hogy 
az igék ismétlődése zavaró lenne. Csakhogy 
mindennek román nyelvű tolmácsolásakor 
vég nélküli ismétlésre, vagy pedig a mese
szövést elnehezítő magyarázkodásra kény
szerülünk. És akkor még nem szóltunk ar
ról, hogy a nemes erdélyi szerző olykor még 
a legalaposabb magyar értelmező szótárak
ból is kimaradt, festői tájszavakat használ.

Újabb gondot jelent a tulajdonnevek for
dítása. Szokás szerint ezeket nem fordít
juk -  a történelmi személyiségek nevének 
a nemzetek köznyelvében elterjedt változa
tát leszámítva, persze: XIV. Lajos vagy, ipso 
est, Ferenc Ferdinánd. Csakhogy tudomá
som szerint a magyar az egyedüli európai
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nyelv, amelyben a vezetéknév a személynév 
előtt áll. így a szerző eredeti neve Bánffy 
Miklós, véleményem szerint pedig a sorrend 
felcserélése már önmagában fordítás, amely 
a magyarul beszélők fülében rosszul hang
zik. Csakhogy a bevett szabály szerény vé
leményem fölött áll. Ugyanakkor a becene
veket szinte lehetetlen megmagyarázni. A 
román olvasónak nincs honnan tudnia, hogy 
a Pista vagy a Pityu az István becézett for
mája, ahogy Gyuri a Györgyök beceneve (er
re románul még fonéma sem létezik), s hogy 
a Bickfic (melynek kedves hangzásán túl 
egyáltalán nincs jelentése) román olvasa
ta „Bicfit”, de ebben a formában használni a 
fordított változatban nem volna helyénvaló.

A szereplők nevének egységes haszná
lata azért is fontos, mert javarészt képzelt 
személyekről beszélünk -  még akkor is, ha 
egyeseknek ihletője könnyen felismerhető 
-  de a kor politikai életének leírását értel
metlenné tenné az eseményekben szereplő 
személyek nevének torzítása. A parlamen
ti viták örvényéből nem hiányozhat példá
ul Tisza miniszterelnök, de a politikai bo
hózatban résztvevő többi jeles személy sem.

A helységnevek a legtöbb esetben való
diak -  ma is létező települések, romos vá
raikkal, kastélyaikkal, de jól ismert román 
településnévvel. így fura volna a román 
szövegben a Kolozsvár, Marosvásárhely 
vagy Siklód változatokat használni Cluj, 
Tirgu Mure§ vagy §iclod helyett. Más te
lepülésnevek azonban a képzelet szülöttei, 
mint például annak a helységnek a neve, 
ahol a főhős (a szerzővel könnyen össze
téveszthető Abády Bálint) kastélya talál
ható, a magyar név Lélbánya, nyilván ki- 
taláció, mely mögött Bonchida lappang, a 
Bánffy család történelem-tépázta kastélyá
val egyetemben. A településnév román vál
tozata azonban egyelőre Lelin(a.

Remélem, hogy az ezer oldal válogatott 
csapdáit a román olvasó érdekében sikerül 
elkerülnöm. Minden becsületes fordítás az 
eredeti mű más nyelvű átirata.

És ebből az ütközetből csak az átíró ke
rülhet ki pajzsán elterülve.

A kihívás mégis csábító.

LÁSZLÓ NOÉMI fordítása
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B O D  A  E D IT  M a c s k a v a d

K o p a s z  a  b u s z o n

Az öreg busz kotyog, 
rittyenrutty motyog, 
kerekeken totyog.
Kotló valójában. Négykerekű kotlóbusz.
A sok csirke benne ül, 
rágógumin hegedül.
Ezek, akik ott tojáshéjakban ülnek, fülüket tekergetik,
ujjúkat meresztgetik,
köldöküket fenegetik,
ha egy kopasz ember közéjük vegyül.

„O, jaj, mintha a kopaszfej Himalája volna.”

„Mintha a szája kukorékoló káposztát nyelt volna.”

„Mintha varangyos liba volna.”

„Mintha elefántfülű telefon volna.”

„Mintha piros pizsamás giliszta gurulna.”

„Mintha holdkóros fürdőszoba volna.”

Sose búsulj, kopasz ember, 
a kotlóbusz téged is befogad, 
hiába a csirkeröfögés!

I ly e n e k  m a n a p s á g

A szegénylegények tarisznyáját 
manapság már nem 
hamuba sült pogácsa tölti meg, 
hanem lyukas zokni.
Ejhaj, rozmaringom!
De tudják, hogy van
hamuba sült pogácsa, és vágynak is rá.
Tudják azt is, hogy egyszer kivirágzik 
a szőttestarisznya meg azt is tudják, 
hogy a szerelem hátára fordult 
teknősbéka, aki hamubasültet akar.
Ejhaj, rozmaringom!
Ilyenek manapság a szegényleányok is.

Z s e b ib a b a

Az a valami a zsebkirály zsebeiben lakott.
Apró volt, mint egy babszem vagy picula.
Sötét volt ugyan a zsebekben, 
de
szívdobogást érzett
meg lüktető, befogadó, meleg vért.
Lakott farzsebben, 
lakott kabátzsebben, 
lakott szvetterzsebben.
Lakott a nadrág elülső zsebében, 
lakott ingzsebben, a mell fölött.
Lakott térdzsebben,
sőt: sapka- és kucsmazsebben is.
Amikor ezt megunta, kibújt a fényre.
Ide jött. Két tenyérben elfért.
És aztán ő  is zsebes ruhákat kezdett viselni.

A  fekete macska a Szamos partján
megáll. Lenéz a vízre, a csipás műanyagflakonok
undorral töltik el.
Halakra gondol ez a koromszínű macska.
Ott azonban, lent egy jó nagy valami is 
úszik: a farönkre egy kolozsvári vaddisznó nőtt. 
Nem taplógombába rejtett királylány!
A macska gondol egyet,
ő is útra akar kelni, a vaddisznó
hátára
huppan
hirtelen.
A szőre is belepirul.
Feketepiros világjáró macskavaddisznó.
Éjjel világít a feje.
Éjfélkor parázslik a szíve.
Az agyara angyalokra dudál.
Tegnap Taipejben látták.
Jól tudjuk, onnan már nincs visszaút.

O k  a  n y e lv ta n u l á s r a

Maki Makitó, az űrlény 
egy májusi éjjel érkezett meg 
cseresznyesziromból készült 
repülő csészealjban.
Az erkélyünkön landolt. Aludt sokáig,
majd szemét a felkelő
nappal együtt nyitotta ki,
amikor a madarak csacsogni kezdtek.
Nem tud magyarul.
Ezért elkezdtem japánul tanulni.

A kecsapos néni

A kecsapos néninek mindig
van a zsebében vagy a ridiküljében
egy kis flakon kecsap.
Az ételen virító kecsap bájos, 
a száj sarkában megbúvó 
kecsap olyan hóhányós.
A  szemhéjon lévő, az megasztáros, 
az arcélen lévő vonzón indiános.
A kecsapos néni csupa egy
tánc,
düh,
idegenség,
haladás,
békakór,
amikor szánt szándékkal oldalba vág, 
hiszen a buszra száll, űrhajósdit hallucinál.
Nem ismer pardont akkor sem, ha 
fogytán a kecsapmuníciója: rád sandít 
akkor is, szeme sarkából kecsapfényt 
lövell.
Lekacsintja a jókedvedet, 
összemarhálkodja a füledet, 
kirántja fürjtojásban a szemüvegedet, 
orrodba bevilágít a telefonjával, 
puddingot rak a zoknid szárába.
De te ne add olcsón az életedet!
Fordíts hátat neki, és gondolj 
Kecsaptalan Rókusszentpistára.
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TÓTH MÁRIA

A lámpa
Isten azt mondta: legyen világos

ság. És lón világosság. Kiskorom há
zai nyomorúságosak voltak, se víz, se 
villany, se csatornarendszer nem volt 
bevezetve. Jaj volt nekünk. Mikor az
tán beköltöztünk Aradra egy gyá
ri lakásba, ott már volt víz és vil
lany. Napjában többször rányomtam 
a tenyeremet a villanykapcsolóra, 
amiért az öreg nó'k kupán vágtak. 
Hiányérzetből fakadhatott, hogy 
felnőtt koromban mániákusan vá
sároltam a villanykörtéket. S aho
gyan gyűltek a kredencemben a vil
lanykörték, gondolatban úgy tértem 
meg a lámpához. Soborsinban, ne
velőanyám házában, a plafonra sze
relt réz petrólámpa lógott. Ott, a 
hegyek között, korán esteledett, 
a János-hegyről, a Kopasz-hegy
ről ereszkedett alá az alkony, amo
lyan fátyol módra burkolt be ben
nünket. Szénács nagymama a púpos, 
kis semmiség meghirdette: lámpát 
gyújtani, s a család nőtagjai oda tö
pörödtek a lámpa alá, a fénykörbe. 
Nevelőanyám rám szólt: te is gye
re ide! Hát ott voltunk, mint nőta
gok. Szénács nagymama foltozta, 
stoppolta Ernő tata gönceit, nevelő
anyám kézimunkázott, Feri bátyám 
Manci nevű felesége, aki a királyi 
háztartást ellátó személyzetnek fő
zött, az kissé távolabb és hátrább ült. 
Családtag volt, de amolyan majdnem 
az. Wittgenstein: amiről nem lehet 
beszélni, hallgatni kell. Manci főleg 
kussolt. Kis, horgolt szatyrában min
dig hozott valamit, keveset, olyan né
hány maroknyit, de hozott. Szénács 
nagymama rábólintott: tedd csak 
le.... És a Manci nevű nő odarámolt 
egy székre. Ahhoz másnap reggelig 
nem nyúltak hozzá. A lámpa alatt a 
szóvivő Szénács nagymama volt, elő
adta magából a komiszságot. Engem 
ez nem lepett meg, mert én ilyennek 
kontempláltam, mióta belepottyan- 
tam az udvarába. Nevelőanyámmal 
Aradról jöttünk, nevelőanyám ke
zet csókolt az anyjának, én viszont 
nem csináltam utána, álltam neve
lőanyám mögött. És ebben a pilla
natban sorsom eldőlt, Szénács nagy
mama szemében bukott nő lettem. 
Nem gyereklány, hanem kortalan 
nő. Nevelőanyám az első lámpás es
tén rám szólt: te is gyere ide... Nem 
szerettek, de befogadtak. Apám ré
vén nevelőanyám városi nő lett s a 
falu szemében ez rangot adott neki. 
Gyerekfejjel rájöttem, hogy a felnőt
teket meg kell tanulni. Miként? Úgy, 
hogy hallgatjuk őket. Ilyen-olyan

hibák tesznek emberré. Ki tudna 
Isten nélkül élni, létezni? Volt any- 
nyi eszem, hogy kezemben egy fü
zettel ültem le a lámpa alá. Csak ír
tam, róttam a szavakat dühödten. 
Illyés Gyula írta le, ő hagyta ránk -  
akkor én még ezt nem tudhattam -  
állj helyt minden szavadért. A lámpa 
alatt ülve felmértem, hogy az eltelt 
nap rég volt, az a múlt volt. Most, 
hogy az egyszer volt lámpára gondo
lok, tudom, hogy volt egy másik éle
tem is. Több halál-féleség, több élet. 
Az okos gyermek ösztönösen hallga
tózik, miről beszélnek a felnőttek be
szorulva a lámpa alá, erről, amarról, 
aki volt és elment, s aki megmaradt. 
Igen, az emlékek, amelyek most is 
tartanak, meg a múlt század negy
venes évei, azok elkísértek, k itarta
nak a mai napig. Minden a lámpához 
kötődik, felreppenésem előtti időkre 
datálódik. Még nappal-vég van, kéz
zel érinthető vágyképeim, amelyek 
tovaszállnak estére, csak úgy általá
nosságban idézem fel. A varázslathoz 
nagy munka kell, nagy kérdésekre 
nagy válaszok. Illeszd a cselekményt 
a szóhoz, a szót a cselekményhez 
(Hamlet 3,2). Ott, a lámpa alatt már 
írtam a soborsini életet. Rilke mond
ta, híres, miszerint: már minden vi
lágos, mégsincs reggel. Ma már ér
tem: a reggel nem napszak, hanem 
kezdete valaminek. A kettő nem 
ugyanaz. Van közéjük ékelve vala
mi fátyolos modorosság. írom, írom a 
lámpa alatt az életet. A nap emléke 
égve marad bennem, legbelül, gon
dolatok tekerik be gyerektestemet. 
Gyerekfejemből kivonul a nap, mert 
estivé beszéljük az estét, a követke
ző napot. Most arra koncentrálunk. 
Tudatlan gyerek vagyok, nem bá
nom, hogy ez az új családom egyálta
lán nem szeret engemet, ám én tőlük 
igenis ellesem az öntudatot. Nem va
gyok könnyű emberke, sok bennem a 
sértődékenység, a nyakasság, hiszen 
magyar vagyok. Este, a soborsini 
lámpa alatt én sunyin kussolok. 
Felteszem magamnak a kérdést: ma 
boldog voltam—e? A válaszom: majd
nem boldog. Boldog leszek, ha tu
datosítom magamban a boldogsá
got. A nyelvemnek biblikus recsegés 
adatott. Még nem tudom, hogy ér
demes-e megzavarni a tökéletessé
get, a túlírtság határán lovagolok 
lavírozva. A nyelvben vannak hirte
len regiszterváltások, amikor a lény 
szeret és harcol a semmiért. Mert 
jön a sápadt este, az árnyak melléd 
szegődnek. Az elalvó falu mellettem 
van, nem látom, de érzem és valami 
bennem felejtett ősi nyelven szólok is 
hozzá, róla. Apró galádságok, a gyer
mekkor velejárói jönnek, jönnek s 
máris elsuhannak, nincs emlék-ide
jük. A gyermekkor emlékei megre

kednek a tekintet peremén, nem ju t
nak tovább. Ilyenkor a boldogságnak 
nincs jelenideje, kellemes utóérzet 
marad a nyomukban. „Ez mind én 
voltam?” -  kérdi Füst Milán. A dió
gyökér bútorok beszélnek, akinek fü
le van hallásra. Wittgenstein költöz
tette be a filozófiát a lírába. És ezt 
Goethe is tudta.

A soborsiniak mogorva népek, nem 
beszélnek sokat, lehajtott fejjel robo
tolnak, mint a zárdában az apácák: 
óra et labora. Valamivel csinálnak va
lamit. Panasztalan derű az arcukon. 
A napfényben nem érthettük egy
mást. Meglepetés nem honol neve
lőanyám szűk és lakályos házában. 
Mire az ember tényleg megtörténik, 
kockáztat bőven. Éredendő szeretet 
a gyermekkorban érint meg bennün
ket. Tárgytalan szeretet, szavak hiá
nyával, csak a testünk beszél, amikor 
a könyökünk egymáshoz ér a lámpa 
alatt. Az én szerepem az önfeladásos 
engedelmesség volt. Több féle valóság 
létezik, attól függően, hogy ki nézi. 
Én ott, a soborsini lámpa alatt nem 
sokat beszéltem, mi egyebet mond
hattam volna, mint hogy ennyi telt 
tőlem.

Esti órán vesztettem el az ártatlan
ságomat nevelőanyám lámpája fény
körében. Aránylagos csend honol a 
lámpa alatt, árnyékban bújunk el. A 
lámpa alá és köré odahurcoljuk a napi 
önmagunkat, mert a hétköznapok tö
redékében benne vannak a képesség 
és a maró képtelenség pillanatai szi
lánkokra törve.

A szobában enyhe petróleum
szag, én töltöm fel a lámpát reggelen
te. Mi viszi rá az embert, hogy vala
mit csináljon ? -  kérdi Beckett. Rólam 
is beszélnek, mintha ott se lennék. 
Napközben Szénács nagymama so
se hívott a nevemen, szarzsáknak ti-
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tulált... Ez... Ez én voltam, nem vett 
emberszámba. De azért egy dolog
ban a tiszteletét kicsikartam: köny- 
nyedén, kihúzott derékkal kapáltam 
meg a zöldségeskertet. Ez meg a vá
rosban honnan szedte fel a kapá
lás tudományát...? Honnan a franc
ból? A génjeimben volt, meg abban, 
hogy én hallottam a növények suso- 
gását... Amikor évek múlva, neve
lőanyám nyaranta már nem vitt le 
Soborsinba, mert idegesítettem, én 
Németszentpéterre kerültem, az apám 
rokonaihoz. Ott is sikert arattam ele
gáns és gyors kapálásommal, Ángyika 
kivitt a Marosban levő szigetre, az 
öreg nő ült egy keskeny pádon, én meg 
kapáltam. Elvezettel. Az olvasmánya
imból eredő hasonlatokat nem vetet
tem ki magamból, hanem feldolgoz
tam. S ez nem sár -  hanem a fény - , a 
részemhez tartozott.

A lámpa alatt ülve hamar felfog
tam, hogy ezek a nők, akik családo
mat tették ki, a holnap tervét, ese
ményeit dolgozzák ki. Reflektálatlan, 
értékelő szempontok voltak. Az új nap 
még nincs, még csak sejtető árnyék, 
de ők már beköltöztek a holnap teen
dőihez. „Sötét van a számban. Félek.” 
(Esterházy) A holnap még nincs, de a 
lámpa alatt már ki van találva. Elme- 
ömlés a javából. Ezek a nők itt, a lám
pa alatt már kiérdemelték a másna
pi önmagukat. Szénács nagymama 
darálta, kipergette magából a szava
kat, félszavakat, befejezetlen monda
tai voltak. Vajon mikor lett ilyenné? 
Szerintem az öregedés leolvasható je
lei. Különben foltozta Ernő tata gön
ceit. Egyezkedésre vagyunk hajla
mosak mi, a lámpa alatt ülő nők,

érezzük egymás testmelegét, lehele
tét, a vénákban loholó, tomboló vért. 
Egymás mindenes figurái vagyunk, 
azt is tudjuk a családtagjainkról, 
amit ők nem is sejtenek magukról. 
Sikerül meglopnom magamat s a töb
bieket, még gyerek vagyok, de épeszű, 
koraérett. Megmutatkozási lehetősé
geimet titkolom. Mindannyian cipel
jük a testünket. Lappangó borzadály 
van bennem, ahogyan Szénács nagy
mamára összpontosítok.

-  Na, akkor lássuk holnap mi lesz...
Nevelőanyám azt mondja, hogy be

kell mennie a Szentháromság patiká
ba, ahol évekig laboráns volt és még 
most is besegít.

-  Eridjél, eridjél csak, még fizetnek 
is valamit...

0  a lányát sose engedte a konyha 
közelébe.

Hurkot vetett rám az este, a fejem 
az égre meredt, Istent leste a szoba 
bávatag félhomályából. Hinnem kel
lett az ő létezésében.

-  Holnap szilvásgombócot főzök, ez 
-  itt rólam volt szó majd elmegy a 
patakparti kertekbe és hoz jó érett 
szilvát, már beért...

A félig hunyt pillák alól a jóasz- 
szonyok már a másnapra lesnek rá. 
Valóságérzet lengett körül bennün
ket s bennem már megvolt a művészi 
halhatatlanság ösztöne. Az ember kí
vülről csak azt teszi, amit belülről el
mulasztott. (Saint Martin). Az embe
ri önmegvalósítással kezdődik a baj. 
Az ember kivirágzik, gyümölcsöt hoz. 
Shakespeare mondja: midsummer 
madness, ez a szentivánéji őrület. A 
lámpa alatt ülő nők angolosan szólva: 
were prepared for all events... Mágikus 

Tolsztojnak az a mon
data: „csak akkor 
kezdődik az élet, ami
kor tudom, hogy mi 
lesz”. Van, amit csak 
a konyhában, vagy a 
lámpa alatt lehet el
mondani. A soborsini 
ház szobasarkában 
sűrűsödő homály, ab
ból olvasni lehetne, 
aki tud, aki mer, de 
ez már misztikum.

Nevelőanyám, aki 
negyven alatt van, 
még fiatal, a szilvás
gombócra céloz:

-  Krumplis tésztá
ból csinálja, mama...

Az öreg, púpos nő 
felcsattan:

— Az nehéz az én 
gyomromnak, meg
üli... Forrázott tész
tából készítem majd...

Nevelőanyám hall
gat, sose mond ellent 
az anyjának.

A család tagjai titokban ítélkeznek 
egymás fölött, de szerencsére arról a 
másiknak fogalma sincs. Mintha me
zítelenül látnák egymást, s ettől kis
sé pironkodnak.

A falu gyerekei bejártak a patak 
parti kertekbe, ott nem voltak kerí
tések, szabad volt gyümölcsöt szedni. 
Szénács nagymama az általam hozott 
gyümölcsökből készített kompotokat, 
lekvárokat, arra pénzt sose adna ki. 
A lekvárok nem a kamrában sorakoz
nak, hanem a szekrények tetején áll
nak. Az üvegek előtt gömbölyű, téli 
körték, birsalmák, még éretlenek, de 
télre ehetőek lesznek. Ki kell várni az 
idejüket. Az ember életében vannak 
olyan idők, hogy azt hiszed, az élet 
örökké fog tartani. A lámpa alá né
ha a halottak szelleme is betér, enyhe 
fuvallatot érzel az arcodon. Szénács 
nagymama jelzi:

— Itt vannak, megjöttek...
Nevelőanyám rábólint.
— Én is érzem őket...
Nem szólítjuk meg a holtakat, mert 

foglamunk sincs róla, hogy ki, melyi
kük bukott be a lámpa alá, s ezért 
azt se kérdezzük meg tőle, hogy 
legközlebb mikor találkozunk újból.

A lámpa fénykaréjában ülő csa
ládnak vannak magántitkai, ami
ről csak az egyénnek van andungja. 
Én írok rendületlenül, tanulom, 
amit a felnőttek egymással közöl
nek. Az élő szó elrebben, breath of 
words. Mintha a tenyerünk lyukas 
lenne. Az évek gyermektestemre te- 
kerődtek, mintha gúzsba lennék köt
ve. Biztatom magamat, hogy merjek 
élni. Az egyéni üdv-fok minden em
berben más és más. Azt majd későb
ben fogom kideríteni, hogy az életet 
nem a természetesség jellemzi, ha
nem a varázs. És én írtam, írtam 
rendületlenül, már nem kaligrafikus 
zsinorírással róttam a szavakat, ha
nem szomorú betűk halmazából. 
Ezeken az estéken derült ki minden 
a patikus családról, múltjáról, jele
néről, az öreg gyógyszerészről. Az 
öreg patikusnő tüdőgyulladásban 
halt meg, disznóvágáskor vékony ru
hában kiszaladgált az udvarra, az 
üst mellé. A tüdőgyulladás halálos 
betegség volt.

A lámpa alatt ülő nőktől megtanul
tam a patak, a malom titkait, hogy 
piaci napon mit kell vásárolni tarta
léknak. Szánécs nagymama menü
je egyhangú és szegényes volt, szin
te ugyanazokat az étkeket főzte, de, 
hogy miket rakott bele azt csak ő tud
ta, az étkeinek volt íze, zamata. A 
nyárikonyhában, a spóron meleg víz, 
abban én mosakodtam le. Akkor már 
szétrebbentek a nők a lámpa alól. 
Este én oltottam el a lámpát. A nap
nak úgy lett vége, hogy már a holnap
ban jártunk.
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VASS BARNA

Bárgyúland
Még szétköszön a szádban
a szmog cukrozta város, szipogó szeppenés
idelent ma minden, a vatelintömítés,
a puffadt tóíankadás;
legyintett érvek ébredeznek éppen.
Mert nincs győzelmi tét, se öklök kibontakozása; 
pityergő lelked 
stoppolásra váró zokni.
Kezeid közt kihagyott abortusz, 
szemed fénye; ezentúl tejét
kinek fogja szopni? Pizsongsz régmúlt, s mulasztott 
reggeleken, mint zugevészet benned 
a krémes nassolás.
Lemosdasz, és versrazzia!
így már jöhet újabb bárgyú bújócska,
esztelenkedőpizsondulás. Még nyelve unt,
még önhamis ma minden, te meg kéreted magad,
miért is ne tennéd? Leszel, mi vagy,
önelemző áthatás; s ha a szívszemét-recycling
összeroggyan, az majd örökké eltart,
mint hűs-szépelgőpillogás.
Bárgyúland terül el paplanod alatt, kibújni 
onnan nem volna nehéz, csak az önsajnálat 
súlya húz ma vissza, 
az önsemmis, sivár penészenyész.

Nem-nemző
stílusparodeó 
André Ferencnek

elpamlagol benned a szunnyadó élet 
kiszívod párnáit a zsírnak a húsnak 
bó'rözz hát combot vasalj ráncvidéket 
depeche komódjait a feszülő búinak 
ha felhorkan a május attitűdetűdje 
véreset hiába köpködsz a pneumon 
hárítja figyelmed az asszonánc tűje 
míg tüdődön szúr a filozóf teuton 
leszen még ó igen még leszen tétel 
sprőd farszőrén adorno seggvakar 
a létpihe szöszmösz köldöke hegei 
gócba gyűl benne mint sarokban a var 
felüdül a város az éjben a tettvágy 
fanbozót kéje rejtekajtó húsa 
lomha a lendület és benne az étvágy 
ha isten is falloszát köti be gúzsba

kimart gyomoimonológ
annyi az én ekhómnak is.../[...]/

-  hogy eltelt az idő! /
-  kezd későre járni bennem” (marin sorescu);

andré ferenc rímeire

ezt most úgy fogom kezdeni
[...] hogy puhán szétszálazott tájban réveteg 
az este [...] behártyázza az álmatlanság, és rátapad; 
viszketést vakar [...] nyomában se heg, 
se szövetfoszlatás, csak riherongya [...] elhalad.
(ekhóm: elhalad!) [...]persze egyenletesen -  ki magad 
is gondosan begyakoroltán -  bár nem lépsz át az íróasztalon -  
vele egy időben [...]s hogy megszakad? valóban, meg. szakad 
az izzadságpótló, hajcsapzás; gyöngyözése hallgat. [...] om- 
-ladék (netán ömledék?) reá, de másmiképp [...]zavar
ban katatóniám, noha himbál és felszuszog 
a rohamos, mivel rohamos [...] görcsanyag, fal és fény takar [...] 
vagyis -na, mert még mindig önfejtő rébuszok- 
-ban mesél az álmatlan, (mesél?!) eldadog! 
te meg csak bámulsz [...] miként ha nem vagyok [...]

és ha el is árasztana a vizalapú érzés
(...) ha mellkasodban fóbiafű sarjadna, szúró légcsomó, 
édesebb volna a mélysekély íze? (...) és ha igen, mennyivel? (...) 
ma ennyivel közelebb az entrópiához, ma sem lesz ezüst golyó; 
a szorongva-hagyott ma is akarata szerinti (...) 
lazán evezget egy irdat semmivel (...) egyensúlyát veszti minden, 
s nemhogy te őbelé -  ó, bárcsak láthatnád! -  
de minden más tebeléd kapaszkodik (...) aztán elszakad (...) 
itt hagytad tárgyaid (...) most mit kezdjek velük?
nem ismerem jelszavad! (...) a vízben a nyomok úti céllal voltak kikagylózva, 
mégis félreléptünk (..] előbb vízbe fúltunk, majd úszni tanultunk 
(vagy tán ez is elmaradt?); benned és általad (..] 
gyomrod keveslett egének falába rágtunk,
s hah! a torka-szakadt prozódiája még aznap tehetetlenül elapadt (..]
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BONCZIDAI ÉVA
Porcelánbalerina
Sára állítólag a disznótól ijedt meg. 

De erre ő nem emlékezett, csak éve
ken át mesélték neki, hogy ő milyen 
csudálatos gyermek volt, egyéves ko
rában mondatokban beszélt, négy éve
sen folyékonyan olvasott, kioktatta a 
papot a Szentírásból, és a templomban 
beszédet tarto tt arról, hogy Illés ho
gyan gyilkoltatta meg Baál papjait a 
Kármel-hegyen. Aznap épp ott volt egy 
küldöttség is a magyarországi testvér- 
gyülekezettől, és ragaszkodtak ahhoz, 
hogy lefényképezzék őket a fehér ru 
hás, kis tudóssal. Egy Ikarusz előtt mo
solygó csoportosulás fodros kislánnyal 
-  ma is ott az emlékbe kapott fénykép 
Sáráéknál a vitrinben.

Aztán jött az az állítólagos disznó, és 
úgy megijedt az a kicsi lány, hogy egy 
szót sem szólt napokig. Akárhogy kér
dezgették. Aztán úgy egy hét múlva 
mondott valamiket, de nem lehetett el
dönteni, hogy egy idegen nyelven be
szél, vagy valamiféle artikulálatlan ha
landzsával rémisztgeti a szüleit. Még 
nevetgélt is. Tamást is valami különös, 
magánhangzók nélküli nyelven szólít- 
gatta, de a macska értette, és dorom
bolva dörgölőzött a lányka lábaihoz. A 
pap tanácsára végül orvoshoz vitték. 
Megállapították, hogy egészséges, csak 
kicsit késik a beszédfejlődése. A szülők 
persze esküdöztek, hogy a gyermek job
ban beszél, mint a pap, csak a disznó óta 
nem tud, vagy nem akar. Akkor írták  elő 
a logopédust meg a bábukat.

A gyermekkori emlékek számára a tü
kör előtti oi-oázást jelentették, az ajak
kerekítést és a sziszegő sz-t, a susogó 
s-t. Hogy bár a nevét tudná rendesen ki
mondani. A többi gyerek csak dadogós 
Sárinak hívta, a pedagógusok ismerték 
ugyan az állítólag sokkal szelídebb be
szédhibás kifejezést, de a nyelvünk ak
kor is konok és gonosz, ha valami nincs 
rendben, az igenis nem normális, a nyo
morék igenis nyomorék. És az élet nem 
mese, ahol a rút kiskacsa egyszercsak 
csodálatos hattyúvá válik, hanem itt a 
süket szótlanná lesz, a sánta meg púpos
sá alakul, a csodagyerek dadogós Sári pe
dig valószínűleg megnémult bolondlány- 
nyá nő fel.

Persze a család nem nyugodott be
le, Máriskó mamó péntekenként nap
szálltáig mai napig semmit nem eszik, 
hogy végre valahára múlna el az uno
kájáról a rontás, térne haza, vagy bár 
a lelke ta lá lna  nyugalmat. Sára tö rté 
nete ugyanis éppen csak elkezdődött 
azzal a furcsa hallgatással. Pár évig 
k itartóan  végezte a tükör előtt az a r
tikulációs gyakorlatokat, de tökélete
sen sikertelenül, egyszerűen képtelen 
volt u raln i a torkából előtörő rezgése

ket. Aztán egyszercsak megmakacsol
ta  magát, és m intha tényleg néma vol
na, nem beszélt többé. Eleinte a szülők 
még bizakodtak, szenteltek gyertyát, 
jótékonykodtak, füveket szedtek a 
mezőn, főzeteket ita ttak  a gyermek
kel. De hasztalan. Végső elkeseredé
sükben elvitték a lányt a Somlyói ja 
vasasszonyhoz. Sára szerette azt az 
u tazást. Hajnalban indultak, titok
ban, m intha szöknének valaki elől. 
A vonatfülkében egy szót sem szól
tak  azok sem, akik tudtak  beszélni.

Valamiféle spontán csendkirályosdira 
hasonlított az egész, félő volt, hogy 
egyszercsak valaki felnevet, m ert 
nem bírja tovább magában ta rta n i a 
gurgulát. Visszafelé suhantak  a fák 
és a villanyoszlopok, az álldogáló b a r
mok az út szélén. Sára nevetett eze
ken, de az ő nevetése csak valam ifé
le sóhaj volt, amit a tüdőből kiáram ló 
levegő keltett. Moziba menni lenne jó 
-  gondolta. De a javasasszony-prog
ram  is elég érdekes volt. Somlyó pisz
kos volt, szürke, húgyszaggal vegyült 
az ázott beton szaga, amíg kóvályog
tak  az egyforma utcákon, hogy az ál
lomástól eltaláljanak a javasasszo
nyig, a Dimitrie Cantem ir 5/12-be.

Egy tömbház második emeletén lé
vő kétszobás lakásban élt a híres javas- 
asszony, aki lószőrrel kötötte körbe az 
anyajegyet, kávézaccból jósolt, kártyát 
vetett, ólmot öntött, szemölcsöket nö
vesztett a rosszakarókra, és sok más ap
ró problémát orvosolt: hazaszelídítette a 
kikapós menyecskét, szerelmessé tette 
az agresszív családfőt, tüneménnyé vál
toztatta a házsártos anyóst.

Már várta Sárát. Bár semmit sem me
séltek a lányról, a javasasszony mindent 
tudott róla és a családjáról. A kártyákból 
olvasta ki, hogy egy idősebb nő él a köze
lükben és az ő irigysége okozza Sára be
tegségét, az ő rosszindulata miatt nem fo
gan meg a várva várt kistestvér sem, és ő 
küldte a gonoszt abba a disznóba is, ame
lyik Sárát halálra rémítette. Mint mond
ta, az az asszony a baleset előtti temeté
sen bedobta Sára valamelyik személyes 
tárgyát a sírba, hogy a halott vigye magá
val a gyermeket is. Nehéz lesz megmen
teni, de ő segít. A szülők a gonosz nő le
írásából felismerni vélték Margit ángyót, 
aki folyton mondogatta, hogy nem lesz jó 
vége ennek a gyermeknek, túl sokat tud, 
lehetetlenség felnevelni, az ilyenek mind

korán meghalnak. Az anya még arra is 
emlékezni kezdett, hogy akkoriban tűnt 
el Sára fésűje, amikor Kozma felakasz
totta magát, és valóban az álnok nagy
néni -  furcsállták is, hogy miért -  olyan 
közel állt a sírhoz, mintha a gyászoló csa
lád tagja lenne. Sára mosolygott, a szü
lők rémüldöztek, hogy elveszítik a kü
lönleges gyermeket. A javasasszony meg 
nyugtatgatta őket, hogy ha betűről betű
re megfogadják a tanácsait, nem lesz baj. 
Először is mindent titokban kellett ta rta 
ni. Böjtölni kellett, imádkozni, holdtölte
kor kimenni Kozma sírjához és visszakö
vetelni a kislány hangját. Engesztelni a 
szellemeket, bűnbánatot tartani, és ötven 
eurót utalni a megadott bankszámlára, 
amely egy néma gyermekeket segítő ala
pítvány tulajdonában volt.

Sára látszólag partner volt minden
ben: kedden böjtölt, esténként imádko
zott, próbálgatta felismerni, mi a bűn, 
holdtöltekor kiment a szüleivel a sírhoz, 
és kilenc, keresztútról összegyűjtött gö
röngyöt kapartak be a sírba. A kilence-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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diknél mindig feltámadt a szél, a szülők 
remegtek és Istennek óbégattak félel
mükben, a lány meg mosolygott. Otthon 
megette a fekete tyúk zúzájáról leszag
gatott hártyából készült őrleményt. A 
család pedig meg volt győződve arról, 
hogy ezek a titkos praktikák tartják 
életben a gyermeket.

A javasasszony meghagyta, hogy ha 
a kislány nővé érik, hozzák vissza hoz
zá. A szülők örültek ennek, mert ahogy 
Sára betöltötte a tizenkét évet, furcsán 
kezdett viselkedni: makacs lett, nyug
talan, titokzatos. Már nem rajzolt any- 
nyit, mint régen. Csak ült a számítógép 
előtt, a szülők számára idegen emberek 
fényképei alá biggyesztett vigyorgó emo- 
tikonokat, nem volt hajlandó megenni a 
zúzaport, kijárni a temetőbe, és az es
ti elcsendesedett ima idején is látható
an mással foglalatoskodott, furcsa arc
kifejezései lettek és cinikus mosolya. A 
javasasszonyhoz is úgy kellett elcibálni. 
És ott is hogy viselkedett!? Egy közössé
gi oldalon közzétette a javasasszony vé- 
célehúzóját díszítő, műanyagkoponyáról 
készült fotót a nő nevével és lakcímével 
együtt. Röhögött, miközben az asszony 
a földön túli hatalmakkal viaskodott az 
ő életéért. Amikor meg szétfeszítették a 
száját, és a javasasszony a saját nyálá
ból kikevert gyógyírt belecseppentette, 
végighányta a lakást, leverte az előszo
bapolcról a hófehér, fodros ruhát vise
lő porcelánbalerinát, és elviharzott. Az 
állomáson érték utol. Hazáig sziszegték 
neki, hogy ezt még megkeserüli.

Két hónapra eltiltották a számító
géptől. Rezzenéstelen arccal vette tu
domásul. Újra elővette a pszichiáter
től kapott bábukat. Naphosszat elvolt 
velük. A szülők megnyugodtak, a lá
nyuk kicsit még kislány. Nem vették ész
re, hogy többszázszor játssza el, hogy a 
disznó utoléri az előle menekülő gyer
meket. Ezen kívül zenét hallgatott, és 
nyelveket tanult. Már tudott franciául, 
angolul, olaszul és kínaiul. Úgy tervez
te, hogy érettségi után azonnal dolgozni 
kezd és elköltözik otthonról. Addig még 
hat év van, hat másik nyelvet is megta
nulhat. Egy jól menő fordítóirodában lát
ta magát jószabású, csinos kosztümök
ben. Gyereket nem akart. Soha.

Ezeket a fiókjában talált naplóból tud
ták meg a szülei. A rendőrség készített 
egy másolatot nekik is.

„Hova lesz a halottak hangja?” — ez 
volt az utolsó mondat. A születésnapja 
előtti estén írta be.

Sára ugyanis tizennégy éves korában 
eltűnt. A javasasszony szerint egy erdő
ben ölték meg. A Kacó Somlyó felőli olda
lán - pásztorok és favágók beszélik, hogy 
néha, amikor feltámad a szél, az egyik 
tisztáson hallani lehet egy lány hangját. 
Nem szólongat senkit. Csacsog és nevet
gél. Mint a tizenéves csitrik.

FISCHER BOTOND
Anya a zsebben 
Beának
Nékem kicsi botocskát vágott 

ídesapám, az aljába szeget vert hegyivel 
kifele. Ippen olyan mint az ű nagy bot
ja, csak rám míretezve. Megyünk be a 
városba dógozni, ídesapám odatámasz
totta a botját a kocsma falához, bement 
egy kevertre. Jobb a munka, mióta 
megcsinálta a botokat, nem kell mindig 
kízzel kotorászni a kukában, a bottal 
fel is lehet szúrni, ami olyasmi, hogy 
nem árt néki. Kicsinek kicsi, nagynak 
nagy, ha a kicsi nagyot kír, hátába kell 
vágni, hogy kámpicsorodjík. így mond
ta ídesanyám mindig.

ídesanyám mostmán nem tud 
beszílni, azírt nem mondja. Ez rossz 
nagyon, hogy nem tud mán beszílni. 
De az meg jó, hogy azóta mindig vélem 
van, itt hordom a zsebemben. ídesapám 
nem tudja, hogy itt van velünk ű is, 
én meg nem mondom neki, mert ide
ges lenne. Úgy csinálna, mintha nem 
irtené. Irti ű pedig. De azt nem merem 
mondani néki mígsem, hogy ne búsul
jon, ídesanyám a zsebemben van.

Rígebben ídesanyámmal jártam  be a 
városba dógozni. Níha szíp idő vót, néki 
szíp kedve vót, nem siettünk. Mentünk 
a nagy kukákhoz a lakótelepen, vélünk 
a kutyák, összemarakodtak az ottani 
kóborkutyákkal, és nem szidtuk űket, 
csak kacagtunk. ídesanyám megenged
te, hogy hintázzak az egyik játszótíren, 
ott hintáztam  vagy fél órát is. Még meg 
is hajtotta nékem. És csúnyán níztek 
minket az emberek, de nem zavartak 
le a hintárul. Egyszer egy szíp napon, 
szíp kedviben vett nekem fagylajtot.

Utána sokáig nem mentem véle 
dógozni, mert nagyapó kiváltott tűlük. 
Azt mondta, nem ilyen csuda kik szemű 
gyermeknek való a kukázás, adjanak 
oda néki, tanítson ki szájhermonikázni. 
Nagyapónak nincsen lába. O tthun a főd 
felett suhan, simán, mint a bíkavirág 
pihéje. Mások előtt kerekes szikbe ül. 
Esténkint ű szájhermonikázik a fa
luban, télen a korcsmában, nyáron a 
nagytíren, miközben valaki a ritmus 
veri az olajoshordón. Dílelőtt ű is be
megy a városba kódulni.

Nagyapó azt kell mesílje minden
kinek, hogy cukra van, azírt vágták 
le a lábát. De nincsen néki, a lábát a 
ződasszonyok vágták le. A ződasszonyok 
ki akarták  cserílni ídesanyámat kis
baba korában, egy kicsi ződ lyányká
ra, hogy azt neveljík fel nagyapóék he
lyette. Nagyapó nem éngedte, bűregér 
vírit keverte össze tört dióval, azt 
ígette el, így tiltotta ki űket a házbúi. 
De azok megmondták néki, hogy akkor

öt év múlva a lábát viszik el helyette. A 
ződasszonyok átváltozott szarvasok há
tán  jöttek a lábáirt.

ídesapám először nem akart odaadni 
nagyapónak, azt hitte, kódulni akar ki
tanítani, a rra  mondja a csuda kik sze
memet. De nagyapó a szájhermonikára 
és a többire akart kitanítani, nem vitt 
kódulni sose. Mán csak minden má
sodnap ment városra, azon kívül vé
lem vót, dílelőtt beszílt, dilutántól 
éjfílig hermonikáztunk. Énnekem az 
vót a mindenem. Mikor városon vót, 
én akkor is csak hermonikáztam. 
Hermonikáztam egyvégbe, elfújtam 
minden nótát, amit cigányok, sovábok, 
magyarok és románok csak ismernek. 
A hermonika nem esett ki a számbul, 
csak mikor mán nem vót szám. Mert 
egyik nap, mikor nagyapó hazajött, úgy 
tanált, szájhermonikává változva.

Ott tanálta  az én kopott Hohner 
hermonikámat, és mellette egy ezüs
tös újat, ingemet. Nagyapó persze rög
tön felismert, és könny gyűlt a szemi- 
be. Hirtelenjében nem tudta, mihez 
kedjen, felvett, és elkezdett játszani raj
tam. Először keservest, a nagyanyó nó
táját, de ham ar átváltott keringőbe, 
végül csárdásba. Arra most is nagyon 
emlíkszem, milyen érzís vót, mikor in
gem fújt, jó érzís. Úgy tarto tt a marká
ban, ahogy egy kicsi babát se, és úgy 
fújt, hogy a nyála lett a könnyem, ami
vel sírni tudtam.

De ídesanyám sírt és ordított. Hiába 
mondta neki nagyapó, hogy nem hótt 
meg a gyermek, itt van ni, a m arká
ban. De ídesanyám csak ordított, m int
ha temetísen vóna, és fájdalmában a 
ződasszonyok után kiábált. Nagyapó 
akkor mán megijedt, és mondta né
ki, hogy talán ű, ídesanyám ki tud
na váltani. És nagyapó akkor kiment 
a hátulsó kúthoz, ahol a teknősbíkáit 
tarto tta , és kiimádkozta belőle a leg
öregebb, nígyszáz éves bikát. Nem tu 
dom, mit csináltak véle, csak hogy egy 
reggel az ágyban íbredtem, kezemben 
egy égiszén lapos Harley Benton, az 
ídesanyám.

ídesapám nem mondta, hogy kicsi
nek kicsi, nagynak nagy, csak nékem 
kicsi botocskát vágott a kukázáshoz. 
Nagyapó visszaadott néki, mert kellek 
dógozni. A Hohner szájhermonikát ott
hagytam, nincs időm mán égisz nap 
fújni. De az ídesanyám itt van a zse
bemben, őt meg szoktam fújni, munka 
közben is. ídesanyámon olyan játsza
ni, m intha a csecsibül szopnám a kik, 
ződ és piros dallamokat, és a nyálam 
az ű könnyévé válik, hogy sírni tud
jon. ídesapám úgy csinál, m intha nem 
irtené, de a hangját felismeri. Ha mos
tan  kijönne a korcsmábul, és fagylaj
tot kírnék tűle, kiábálna, de ha meg
fújnám ídesanyámat, akkor venne. 
De nem akarom. Tán a hintánál azírt 
megfújom.
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B á n n i  a felületekkel
Horváth Előd interjúja. Székely Örssel
-  Mi van a részletek mögött?

-  Ismétlés, szétszóratás, és legvégül ünnep. 
A részletek sosem engednek semmit se befe
jezni, de épp ezért lehetővé teszik, hogy újabb 
és újabb szinteken já rd  körül az t am it szeret
nél, más és m ás konfigurációkban érin tik  azt, 
amiró'l leváltak. Iszonyatos bőség és gazdag
ság ez, ha nagyon elkap, bele lehet őrülni. Itt, 
az őrület szélén kezdődik valahol az ünnep.

-  Mért kell a bolondoknak vallani Istenről?

-  M ert ezt kapták, ez az ő ajándékuk. Nem 
kérték, az a legszebb az egészben, és nem is úgy 
fogják fel, hogy „kell”, nem is kényszer, hanem 
öntudatlanul a legtermészetesebb cselekedet,

olyan, m int a levegővétel. M iért veszünk leve
gőt? M ert leáll a szervezet működése, ha nem 
tesszük. M iért kell a bolondoknak vallani isten
ről? Hogy komolyan vehessük a levegővételt.

-  Meséld el hogyan fogott meg téged az iro
dalom... vagy te őt, ha úgy van...

-  Nem tudom, hogy fogott meg. Csak azt, 
hogyan fog meg ma újra, hogyan nem enged 
el. Folyton várn i kell rá. Ahogy E sterházy 
zárja  a Pápai vizeken... első novelláját az „egy 
ideig remélj-jel” vagy ahogy O ttlik  a H ajnali 
háztetőkben leírja H alász P e tá r ú tjá t két ab
lak  között; és ahogy Nagycsütörtökön soha 
sincs csatlakozás, csak valam i üres, tarta lom  
nélküli várakozásban vagyunk ott, de az este 
mégis „kezünkhöz szelídül”, m ondanám  ezút
ta l Szilágyi Domokossal.

-  Örök jövevényként lehet-e hazája az em
bernek valahol?

-  Lehet, de nem valahol. B árm i lehet ez a 
haza. Egy pont az arcon, egy ablak k inyitása, 
egy felület, ahol a kéz megpihen, tényleg b á r
mi. Olyan is van, és velem leginkább ez van, 
hogy a haza akkor van, am ikor ismerős tá jak 
ra  egyszerre szakad rá  az idegenség. M intha 
az eső esne. Az a fontos, hogy a hely vonja 
meg m agát az em bertől. Akkor á tállítódik  a 
szem a tájról a távolságra, a levegőre.

-  Mivel foglalkozol mostanában, Örs?

-  Készítem az első kötetem. Hallgatok, fi
gyelek, rögzítek. Szeretnék m egtanulni rögzí
ten i és figyelni, de főleg hallgatn i, inkább így 
mondanám.

-  A hallgatás is költészet? Miért?
-  Azt, hogy költészet-e, nem  tudom. Hogy 

köze van  hozzá, az t igen. De rengeteg  fajta 
h a llg a tás  van. A kkor is h a llg a tu n k , ha  csá
b ítan i a k a ru n k , és ilyenkor az a cél, hogy 
h a llg a tá su n k  a m ásik a t szóra b írja , hogy 
m inél többet felfedhessen, m egm uta thas
son magából. A m it viszont én szeretnék, az 
valahol ellen tétes ezzel: a h a llg a tás  v á ra 
kozás legyen, de ne elvárás; ne kényszerít
se ki sem m inek se a m egm utatkozását vagy 
m egjelenését. Olyan ez, m in t am ikor éjjelen
te  csak úgy kiülsz a peronra ácsorogni, ha  
nincs jobb dolgod, és még inkább, h a  v asú t
ná l laksz.

-  Lehetséges, hogy a paradoxonban gyökere
dzik minden?

-  Folytassam  a játékot? A paradoxonban 
inkább a semmi az, am i „fészkel”. Épp ez az, 
am i k iakaszt, látn i, ahogy m űködik a sem
mi, ahogy m egcsinálja m agának  az otthont. 
Úgy érzem, a sem m inek erre  a nyito ttságá
ra  nem igazán vagyunk felkészülve, ezért ra 
gaszkodunk a valam ikhez; a paradox kény
szerít, feszültséget kelt, döntés elé állít, az 
igazságaink folyamatos felülvizsgálatát a k a r
ja  tő lünk, és megjelöli m inden egyes válasz
tásu n k a t.

-  Milyen tájakra szoktál merészkedni még 
az irodalmin kívül?

-  Orgonálni tanulok, kicsit nehéz is, á t
szokni a zongoráról, teljesen m ásként kell 
billentenem , m egszólaltatni az t a hangszert, 
összekötni vagy éppen szétválasztani a h an 
gokat. Meglepő, de nagyon hasonlít az egész 
folyamat a biciklizésre, am it szintén szívesen 
csinálok, ak á r városi, a k á r  hosszabb utakon. 
M egtanulok bánni a felületekkel, ezt érzem 
m indkét esetben, néha egy korái is el tud  úgy 
fárasztan i, m in t egy hegy.

Lassan kibomló ostinato
Nehéz eligazodni elsőre a tömörségben. 

Lassan kötnek meg a részletek, előbb csak so
rok m aradnak, „én szeretem  a megkötés előtti/ 
csoki sűrűségét folyamatos meg-/ állásokban, 
kifújásokban és be-/ gyűrésekben, míg ezek
ben összegyűl/ a kosz. Kezed helye a csupron 
m arad,/ gőzből, kifele várok szorításából.” és 
„mind megadott sém ára/ emelem szemeimet a 
hegyre,/ míg ki nem akadnak .” Körökben me
gyünk tovább, és minden körnél újabb darab
ja  válik láthatóvá a képnek. Kezdjük felfogni, 
hogy „képzetek között kikötve kúrn i kín;/ ful
ladni, mikor húznak m agukra pungát bepor- 
zott ösztönök/ vagy feszülni, ahogy lassan  á t
reped/ a te s t p ap írhatára/ a fejüket vesztett, / 
lefejezett m argariták  között.”

Székely Örs alapos megfigyelő. A részle
tekből beszél. Azokból építi fel a verseket, 
a hangokat, és elsőre nem is könnyű belát
ni mögéjük. Glenn Brown festményei ju tn ak  
eszembe, a komplexitásuk. Ám ott a helyzet 
fordítva van: ha  megnézek egy Glenn Brown- 
festm ényt, először nem a részletek szöknek 
szembe, hanem  a teljes, mozgó kompozíció, 
ám ha  közelebbről nézem, könnyen el lehet 
vesztődni a részletekben. Lehet őket bám ul
ni naphosszat, és ha  nem lépek hátrébb, el is

felejtem, hogy ez a sok finom ecsetvonás, sok 
kis forma és kép egy nagy egésznek a része
— Székely Örs verseiben ezzel szemben előbb 
a részletek bom lanak ki, a form ák, a motí
vumok, az elszórt költői képek, az alaposan 
körberajzolt m etaforák, és ahogy ezeket íz
lelgetem, nézegetem, lassan  sejteni kezdem 
a verset, m int egész. Perspektívákat lá tunk
— például a bolondokét, ahogy Istenrő l valla
nak. A világot nézzük, valaki m ásnak  a sze
mével. És halljuk, valaki m ásnak  a fülével. 
M int egy lassan  kibomló ostinato. Hol hango
sabb lesz, hol elhalkul: „Hány éj-/ szakát kell 
még végigtom pulni/ a C ontrapunctus hangjai 
között/ m in t rozsdam entes csavar a m űben/ 
és úgy tapadni szájra m int vörös-/ vértestekre  
a cianid ébren-/lé tre  az álom ...”

Econál olvastam  valahol, hogy az archi
tek tú ra  a kozmosz rendjét hivato tt utánoz
ni. H a így van, akkor a vers is. És persze a 
zene. Székely Örs a költészet h a tá ra it fesze
geti, já tsz ik  velük, pengeélen táncol. Néha 
m ár-m ár szétesne, de csak látszólag, versei 
egytől-egyig felépített kompozíciók. M ert mi 
ta r tja  össze az ű r t  és a ködöket, égitesteket, 
szám talan  részletét a világnak? És ki tudná  
első lá tá sra  megmondani, hogy a szomszéd

kutyája vagy az Androméda-köd milyen sze
repet h ivato tt betölteni a nagy egészben? Ki 
ta r tja  számon az összes csavart a műben? Az 
energ iaáram lás, az anyag, antianyag  és sö
té t  anyag ú tját, reakcióit, titkos m ozzanatait 
ki tu d n á  belátni mind? Az egészet csak sejte
ni tudjuk. Tükör által homályos képet alkot
ni róla. Elveszni a részletekben, és, ha  még le
het, hátrébb  lépni és gyakorolni a m egértést 
-  elvonatkoztatni. Szűkebb perspektívákból 
tágabbakba lépni. És vissza.

Veszélyes játék . A részletekben elveszni 
annyi, m in t megbolondulni. A fekete lyukba 
belesűrűsödik minden, és e ltűn ik  az üres tér, 
ami az egyensúlyt volt h ivato tt fenn tartan i. 
K inyílik egy ajtó, am in ha  belépünk, nincs 
visszaút. K inyílik a részletben az egész. Azért 
va llanak  a bolondok Istenről, m ert Isten  a 
részletekben válik  láthatóvá. Ahogy persze az 
ördög meg a kozmosz is. M ann írja: kú t, am i
be ha  belenézünk, az eget látjuk. És m it is 
m ondhatnánk, ha láttuk? Semmit. Legfeljebb 
annyit, hogy: „Égett éjjeleken bom lunk meg 
mind, odaégett/ éjjeleken, tú l ha lkan , m in t
sem észrevevődjön,/ hogy hazakén t van a té t
lenség is, nem csak e bádog,/ bárha  e tájban 
itt se lehetsz te, ta lán  jövevény csak.”

HORVÁTH ELŐD BENJÁM IN
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SZŐCS ISTVÁN

Az irodalom emlékezete -  
és a történelemé (I.)
Ódor László (Élni idegenben... c.j ta

nulmánya elején kiemelt figyelmeztetés: 
„A kétlaki ember számára a különböző

ségek elsősorban nyelvben jelentkeznek, de 
alapjában kulturális elkülönülésről... van 
szó..., s egy emberben, egy szellemi térben 
óhatatlan konfrontálódásról...”

„Hogy lehet ez ellen védekezni?” -  kérdi 
Ódor. -  „Kizárólag és folytonosan a tény
leges és szellemi s ezzel nyelvi igényes ket
tősség vállalásával ezt a kétnyelvű, két- 
kultúrájú állapotot nevezzük »koordinált 
kétnyelvűségnek«... Ami persze nem lehet 
egyszerű vállalás... Svéd útjáról beszá
molva Illyés Gyula említ meg egy ott élő 
magyart, aki mindkét nyelven a kultúrá
ban — a magyarban és a svédben -  jártas 
volt s e kettősséget vállalta. Ez a svédor
szági ötvenhatos magyar mondta neki, 
hogy a nyelveket meg lehet tanulni, de a 
csönd, egy-egy nyelv csöndje nem feledhető 
s meg sem tanulható igazából.”

Itt azonban két hatalmas gübbenó'be 
is beleesünk. Vegyük elébb a kisebbiket, 
az illyésgyulást. Aki csak egy kicsit is ott
honos Kosztolányi versesköteteiben, most 
azonnal a Stockholm címűre kénytelen 
gondolni.

A Számadás (1935) c. kötet egy kis úti
rajz-sorozatot tartalmaz a vége felé, köz
tük több is svédországi városokról ihlető- 
dik. A Stockholm így szól:

Dalol a gőzfűtés, lángok lobognak,
A porcukorban kis aranykanál van, 
s valami titkos gyermekkori emlék 
bujkál a barna és langyos homályban, 
Ott kinn sötét eső zuhog. Családi 
és idegen nekem e régi kép.
Arany-ősz konttyal bólognak köröttem 
a bóbitás, kedves svéd nénikék.

Az ingaóra lassan üt. Teázunk 
s amíg ropogtatom velük a kékszem, 
az őszi ködből, mint egy nyári égbolt, 
tekint reám sok nyájas-enyhe kék szem.

Hallgatnak ők is, én is hallgatok, 
de csendjeink nem érnek össze végül, 
mivelhogy én magyarul hallgatok, 
s ők svédül.

Illyés Gyula már hivatalból is a legjobb 
Kosztolányi szakértők közé volna sorol
ható, hiszen legalább fél tucat kötetet ren
dezett sajtó alá Kosztolányi hátrahagyott 
írásaiból. Miért kell hát egy névtelen öt
venhatos svédországi emigránsnak aján
dékozni a költemény ragyogó csattanóját? 
Sajátságos, ez is ahhoz a lelki jelenség- 
csoporthoz tartozik, amely meghatározza 
a nyelvcsere-jelenségét és a nyelv-váltók 
mentalitását: mindég látszani, a felszí
nen, a fennforgók körében nyüzsögni, a 
fontosak kórusában -  tercelni! A társa
dalmi elismertség fontosabb, mint bármi 
más! És sajnos, éppen ezért az Ódor által

áhított s ajánlott koordinált kétnyelvűség 
létrejöttének lehetősége többnyire illúzió!

A svédországi ötvenhatos (és későbbi) 
magyar emigráció tömegeiből mindössze 
két-három százaléknyi „folytatja” a „ma- 
gyarnak-levést”, holott még sokáig élénk 
magyar nyelvű szellemi élet tenyészett 
egész Skandinávia földjén! Sokat és sok 
felszíneset írtak már arról, hogy a múlt 
század eleji magyar emigrációkban mért 
élt tovább a magyarsághoz tartozás tuda
ta? Ám mindez nem magyarázható csak 
az ottani viszonyokkal.

A saját nyelvhez való viszonyulás egyes 
népeknél látványosan különbözik. A nyel
vében él a nemzet elve, amely minket oly 
tragikusan sújt, több etnikumnál vagy 
népnél ismeretlen!

Elég a keltákat felemlegetni: Írország
tól, Nagy-Britániától Belgiumon át, a 
„gall” Franciaországon át, a Duna men
tén Bajorország, északabbra Csehország 
(Boémia) — mind kelta! Az áramlat körül
öleli a Kárpát-medencét Galicia, délen meg 
Moesia által; s valahol a Fekete-tenger 
partjai körül (északon? -  délen?) elenyé
szik. Vagy talán éppen onnét indult? És 
ez a tengernyi nép, amely annyi régésze
ti-történelmi nyomot hagyott hátra, egy 
adott pillanatban egyszer csak máskép
pen kezd beszélni: angolul, franciául, né
metül, csehül, ukránul és így tovább! És 
csak néhány „kiöntés”, tócsa maradt nyel
vükből, mint Wells, vagy Bretány. Ennek 
ellenére népi karakterüket, egyéniségü
ket szívósan őrizték; az ír, a skót megma
radt írnek, skótnak, a maga s a környeze
te szemében — évszázadokig! Érdekes, hogy 
nem is mindenütt lehetett szükséges a be
olvadás: egyes folkloristák véleménye sze
rint az avasi románság pl. kelta eredetű, de 
senki és semmi nem kényszeríthette őket 
odafent Szatmárban, hogy éppen románok
ká és ne magyarokká vagy ukránokká vál
janak. .. Másrészt a spanyolországi bászkok 
háromezerévnyi el- és kiszakítottságban is 
megőrizhették anyanyelvűket. (Érdekes, 
hogy a Kárpát-medencén belül nem alakult 
kelta állam, holott kívülről körülvették 
a kelta formációk. Esetleges behatolásu
kat egy-egy helynév őrzi, pl. a Galac, nem 
csak a moldvai, hanem a Beszterce-vidéki 
is; nyelvünkben talán csak a pitvar őrzi 
hatásukat. „Négy”-et jelent, a ház megtol
dott ereszét tartó négy oszlopot; ugyanúgy, 
mint az iráni eredetű „csárda” szóban!)

Na és akkor vegyük a székelyeket: va
laha, zárt közösségeikben szigorúan őriz
ték nyelvük épségét; idézhetnénk megint 
Székely Istvánt a XVI. századból, aki egy
általán a szép magyar nyelv példájának, 
mintájának a székelyt tekinti! (Holott 
külön székely nyelvjárás nem is létezik, 
szék-ek szerint öt, (esetleg hat) más ma
gyar tájnyelvre ismerhetünk egyenként 
rá benne. Van viszont külön, „saját” szé
kely stílus, modor, mentalitás -  erről leg
közelebb... Székely csoportok kirajzásai,

Á d á m  és É va  (1990-es évek)

vagy egyéni kitelepedések román vidé
kekre már a XIX. században megkezdőd
tek, de az első világháború után töme
gessé váltak. Az ember feltételezte volna, 
hogy ezek erősítették az itt-ott már meg
lévő magyar szórványokat. Megdöbbentő 
módon azonban ennek -  majdnemhogy az 
ellenkezője történt!

Néhány példa személyes tapasztalata
imból: Bukarest egyik régi kertváros jel
legű negyedében, ahol az ötvenes években 
több mint két évig tanyáztam, a harmadik 
emeleten lakott egy íjuteu nevű öregedő ci
pész. Amikor felkerestem egy javításra szo
ruló szandállal, közölte, hogy eredetileg 
Sütónek hívták, de már több mint 30 éve 
Bukarestben él, és elfelejtett teljesen ma
gyarul; arra kért, időnként keressem meg 
és szóljak hozzá magyarul, hadd lássa, mi
re emlékszik még! (30 év során magyar 
templomba nem járt, magyar könyv, új
ság sem járt a kezében.) A másodikon, ve
lem egy lakásban, ugyancsak ötvenen fe
lüli zsidó házaspár, a férfi tisztviselő, zsidó 
mivoltukat öntudatosan kultiválták, de a 
lakásban Nagy István, Szolnai, Ziffer fest
mények, és Pallas Nagy Lexikona, teljes 
sorozat, a férfi viszont dzsentri módjára öl
tözködött és viselkedett. (E típusból még 
több is dolgozott bukaresti magyar szer
kesztőségekben, nemcsak szerkesztő, de 
korrektor vagy könyvelő minőségben is.) 
Az alagsorban lakó házmester, eredetileg 
vízszerelő, temesvári sváb, ő is, felesége is 
a román s a német mellett kitűnően beszél
tek magyarul, sőt Bukarestben felnőtt fi
úk is, aki pedig egy ottani luxus-iskolába 
járt! A mögöttünk lévő telekről nyári éjsza
kánként a dohányvirág költői-filozofikus 
illata lengte be a szomszédos kis utcákat; 
ott egy „hangsúlyozottan székely” cenzor 
lakott, lánya most Svájcban takarítónő. 
Aztán ahogy lassanként megismerkedtem 
a várossal, elhűlve tapasztaltam, hogy az 
ottani magyarok közül hétfalusi csángók, s 
váradiak, bánságiak, még kolozsváriak és 
brassóiak is, többnyire jobban állnak ma
gyar nyelvismeret- és használat dolgában, 
mint a betelepült székelyek! Vajon miért?

* Ódor László, — Élni idegenben -  ahogy 
egy nyelvész-diplomata látja. Oslo, Magyar 
Nagykövetség, 2014. április 13.

(Folytatása következő szám unkban)
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MOLNOS LAJOS

E g y  s z e r e n c s é s  e m b e r
Vígh-Bálintkó András már korán reg

gel kiállt az országút mellé. Nemsokára jött 
egy teherautó, s felvette. így hát mintegy 
másfél óra múltán ott volt a városban, a 
megadott címen: egy hársfaillatú, csendes 
utcában, egy öregecske, de takaros kertes 
ház eló'tt. Becsengetett. „Az újságban meg
jelent hirdetés ügyében jöttem” -  mondta 
a csengetésre előslattyogó nagydarab, tö
mött, pirospozsgás arcú asszonynak. A nő 
alaposan szemügyre vette, majd bólintott, s 
beengedte az udvarba. Végigmentek a kur
ta gyalogjárón, felmentek a kó'grádicson, 
beléptek az üvegezett verandára. Innen két 
ajtó nyílt a házba. Az egyik barnára, a má
sik fűzöldre festve. Az asszony kinyitotta a 
fűzöldre festett ajtót, fejével intett a férfi
nak, hogy lépjen be, majd azt kívülről be
csukta.

Vígh-Bálintkó András egy hodálynyi, pi
cikét homályos szobában találta magát. A 
szoba közepén egy irdatlan nagy, tömör 
asztal trónolt. Az asztalnál, szemben a be
járati ajtóval, két öreg, egy apóka és egy 
anyóka üldögélt, szorosan egymás mellett, 
mint a gyermekek a kinőtt iskolapadban. 
Takaros, törékeny kisöregek voltak, s fe
lettébb hasonlítottak egymásra. Például 
abban is, hogy mindkettőjüknek olyan ap-

A bsztrak t (1960-es évek)

rócska feje volt, amilyet Vígh-Bálintkó 
András még soha életében nem látott fel
nőtt emberen. Hajuk piheszerű volt és hó
fehér, arcuk bőre ránctalan, finom és eny
hén rózsaszínű. Finom, szintén ránctalan 
bőrű kezecskéik az asztalon feküdtek, szó- 
fogadóan, mozdulatlanul. Vígh-Bálintkó 
András illendően köszönt, a két öreg bólin
tott, s mosolygott. Vígh-Bálintkó András 
kedvtelve nézegette a két, apró fejű, taka
ros öreget, s határozottan kedvesnek talál
ta mindkettőjüket. Aztán körültekintett a 
hatalmas helyiségben, s kissé meglepődött 
azon, hogy a teremnek is beillő szobában 
a terebélyes asztal az egyetlen bútor, na 
és persze még az a két szék, amelyeken az 
öregek üldögéltek. A padló is csupasz volt. 
Mivelhogy a két öreg egy szót sem szólt, vé
gül is Vígh-Bálintkó András törte meg a

csendet. „Az apróhirdetésre jöttem, amit az 
újságba feladtak” — mondta, s azzal elővet
te a pénztárcáját, kivette belőle a gondosan 
kivágott, kétrét hajtott apróhirdetést, kisi
mította, s letette az öregek elé. Az öregek 
figyelmesen nézegették a papírdarabkát, 
majd kézbe vették, s fejüket összedugva, 
kétszer is elolvasták, aztán egymásra néz
tek, bólintottak, mosolyogtak.

Vígh-Bálintkó András is mosolygott. 
„Csuda jópofák” — gondolta, s meg mert vol
na esküdni, hogy frissen mosott-vasalt pár
nahuzat-illatuk van.

„Magának kellene vagy valaki más
nak?” -  szólalt meg aztán az apóka. Hangja 
puha volt, kellemes. „Nekem” — mondta 
Vígh-Bálintkó András. Az apóka tetőtől 
talpig végigmérte. „Aztán miért?” — kér
dezte. „Hát..., hogy legyen -  mondta Vígh- 
Bálintkó András. -  Mert, ugyebár, az em
ber soha nem tudhatja, hogy mikor mire 
lehet majd még szüksége, s jó, ha minden 
kéznél van... Hát nem igaz?”

„De bizony igaz” — mondta az öregem
ber, s az anyókára pillantott. Az anyóka is 
egyetértőén bólogatott. „Akkor talán meg
nézném, hogy megfelelő-e.”

„Persze, persze -  mondta az apóka 
menjen csak oda, a másik szobába -  s a két 

szobát összekötő ajtó
ra mutatott —, nyugod
tan nézzen körül, vá
logasson.”

Vígh-Bálintkó And
rás átment a szomszé
dos helyiségbe. Az is jó 
nagy szoba volt, s te
le rengeteg szép szí
nes, hosszú dobozzal. 
A padlón, az asztalon, 
a székeken, ágyakon, 
mindenhol doboz mel
lett doboz, zöld, sárga, 
kék, lila, piros.

„Látom, talált ked
vére valót” -  mond
ta az apóka, amikor 
Vígh-Bálintkó András 
megjelent a két szobát 
összekötő ajtóban ke
zében egy lilás színű 
dobozzal. „Igen, talál
tam” -  válaszolta elé

gedetten Vígh-Bálintkó András, s letette az 
asztalra, az öregek elé a dobozt. Az apóka a 
dobozra pillantott, majd a férfi lábára.

„Alighanem egy kicsit nagy lesz magá
nak — mondta aztán. — Ez itt negyvenné
gyes -  mutatott a dobozra -, s magának, 
ahogy saccolom, legfennebb negyvenhár
mas, negyvenhármas s feles lehet a lába.” 

„Legalább nem fog szorítani” — mondta 
kacagva Vígh-Bálintkó András.”

„így igaz, legalább nem fog szorítani” -  
göcögte jókedvűen az apóka. Az anyóka de
rűsen mosolygott, s bólogatott egy sort.

„És tényleg ajándék?” -  kérdezte Vígh- 
Bálintkó András, majd kissé zavartan még 
hozzátette:

„M erthogy a  h ird e tésb en  ez áll. De, h a  
nem  teljesen  ajándék , az sem  baj, hoztam  
m agam m al p én z t is ...”

„Ajándék, fiam, teljességgel ajándék. A 
mi ajándékunk magának. Nem mindenki
nek adunk ajándékot, de maga tetszik ne
künk. Maga, fiam, megfontolt, komoly, gon
doskodó fajta ember, s mi szeretjük a komoly, 
megfontolt, gondoskodó fajta embereket.”— 
mondta, már-már szinte ünnepélyesen az 
apóka. Az anyóka szaporán bólogatott.

„Akkor én talán nem is alkalmatlanko
dom tovább... Nagyon köszönöm a kedves
ségüket.” -  mondta Vígh-Bálintkó András, 
s indult.

„Viselje egészséggel, fiam” -  mondta az 
apóka mosolyogva. Az anyóka is mosolygott. 
Mosolygott, és bólogatott aprócska fejével.

Már az ajtónál volt, amikor eszébe ju
tott, hogy megkérdezze: „Tessék mondani, 
ha meg nem sértem a kérdésemmel, hon
nan van maguknak ennyi..., szóval ilyen 
sok belőle?”

„Örökség” -  mondta az apóka.
„Örökség?” -  álmélkodott Vígh-Bálintkó 

András.
„Igen — magyarázta az apóka —, volt 

egy nagybácsikánk. Tőle örököltük. Ránk 
hagyta az egész készletét, pedig csak fény
képről ismertük egymást s hallomásból. S 
mégis ránk hagyta az egészet. Nagyon ked
ves és gondoskodó hajlamú nagybácsi volt.”

Vígh-Bálintkó András a délutáni busszal 
érkezett haza. Ráérősen ballagott végig az 
utcán, hona alatt a lila színű, hosszú do
bozzal. Halkan dúdorászgatott. Ha jókedve 
volt, mindig dudorászott. Azt szerette, ha 
dudorászhat.

Estefelére már mindenki tudta, beszélte 
a telepen, hogy Vígh-Bálintkó András egy 
olyan kitűnő minőségű, vadonatúj műlá
bat kapott ajándékba egy városi s ráadásul 
teljesen ismeretlen embertől, amelyik test
vérek között is megér egy fejős tehenet, ha 
nem többet.

„Hogy egyeseknek milyen piszok szeren
cséjük van!” — mondta az ivóban, egy pohár 
savanyú bor mellett Sántha Gergő (Pici).

„Újságot is járat” — tette hozzá Benke 
Samu (Decka).

„A kutya is a dombra csinál, mió
ta a világ világ” -  okoskodta Péter Mózes 
(Pettyes).

„Emmán így igaz. — bólogattak a hosszú 
kocsmaasztalnál ülő többiek. -  Mindig így 
szokott lenni.”

„Na és aztán, mire megy vele? Itt nincs 
vasút, hogy valami vonat levágja a lábát. 
Akkor pedig mire való egy műláb? Én meg
mondom mire. Semmire. Flancnak, felvá
gásnak , nem egyébnek.”-  mondta legyint- 
ve Luda Jenő (Csálé), és kifújta az orrát. Ez 
a Luda Jenő folyton náthás, még kánikula 
idején is.

„Amilyen piszokegy szerencséje van en
nek az Andrásnak, a végén még vasutunk 
is lesz -  mondta Sántha Gergő (Pici). -  
Meglátod, Jenci -  fordult a szomszédos asz
talnál egymagában ülő Luda felé -, hogy 
egy szép napon majd arra ébredünk, hogy 
fütyöl a vonat a kertek alatt. Ma nincs vas
út, s holnap már van vasút.”

„Ammán igaz -  bólogattak a többiek —, ma 
nincs, holnap van. Szokott ez így lenni.”

„De nem lesz! Miért is lenne? Kinek 
kell ide vasút? Megmondom én kinek. 
Senkinek! A nagy senkinek! — hangoskod- 
ta kivörösödve, náthás hangon Luda Jenő 
(Csálé). A hosszú asztalnál ülők összenéz
tek, somolyogtak: tudták, hogy Ludából az 
irigység beszél. Most is.
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Weöres Sándor nyelvi bravúrjai
Weöres Sándor minden sora nyelvi -  

és nyelven túli -  bravúr. Ezeket csak sor
ra venni is lehetetlenség. Kiválasztottam 
hát az oeuvre peremének három szeletét, 
hogy rajtuk mutassam meg költői lelemé
nyességének változatosságát, s általuk a 
magyar nyelven és kultúrán túlra tartó 
impulzusait.

1 .
Kezdem egy „nem csak nyelvi bra

vúrral”, Weöres Sándor Kisfiúk témáira 
(1968) ciklusából a következő' „verssel”:

Apukám házat épít.
Először a kéményt, borzasztó nagy füsttel. 
Aztán a ház tetejét.
Azután aztán az ablakokat, 
nem látunk át rajtuk, olyan feketék, 
csak a falakon látok keresztül, 
mivel még nincsenek.
De meg kell építeni a falakat is, 
meg a szobákat külön-külön.
Mikor a ház leér a földig, 
apukám azt mondja: Ujjé!

A mi konvencionális felfogásunk sze
rint a fenti kis versezet megmosolyog- 
tatóan „naiv”, s ettó'l olyan bájos, de a 
valósághoz -  mondjuk meg mi felnőt
tek magunk között őszintén — nincs kö
ze, mert a házépítést nem a kéménnyel, 
pláne nem a tetővel szoktuk kezdeni, s 
az alappal végezni. Pedig... a kisfiúnak 
igaza van. Amikor kimondjuk azt, hogy 
„ház” -  ez esetben az első sorban úgy, 
hogy „Apukám házat épít” — abban már 
m inden benne foglaltatik, ami egy ház
hoz tartozik, füstölgő kémény, tető, abla
kok, földig érő falak. Másképpen: a ház 
-  és képzeletbeli képe -  mint egész előbb
re való, mint a részei. Megvalósításának 
időbeli fázisai másodlagosak, erről a lát
szatnál mélyebben rejlő lényegről szól ez 
a kis „versike” És egyúttal a teremtés 
öröméről is „Mikor a ház leér a földig, / 
apukám azt mondja: Ujjé!”

2 .
A nyelv egésze is előbbre való mint ré

szei, a szavak, melyek — Lotz János föl
fogása szerint -  absztrakciók, azaz el
vonások az egészből. És még inkább 
absztrakciók a szavak alkotórészei, a tö
vek, ragok, képzők és jelek. Most Weöres 
Sándor egy 1944-es alkotásán igyekszem 
megmutatni, miként bomlik az egész ré
szekre, s alakul újra e részekből az egész.

B a rb á r  d a l
Képzelt eredeti és képzelt fordítás 
(1944)

dzsá gulbe rár kicsere 
áj ni musztasz emo 
áj ni mankütvantasz emo 
addeni maruva bato! jaman!

öle dzsuro nanni he 
öle csilambo ábábi he 
ole bugle iningi he 
lünleldaji he! jaman!

vá pudd shukomo ikede 
vá jimla gulmo buglavi ele 
vá leli gulmo ni dede 
vá odda dzsárumo he! jaman!

*
szél völgye farkas fészke 
mért nem őriztél engem 
mért nem segítettél engem 
most nem nyomna kő! ajaj!

könnyemmel mosdattalak 
hajammal törölgettelek 
véremmel itattalak 
mindig szerettelek! ajaj!

földed tüskét teremjen 
tehened véres tejet adjon 
asszonyod fiat ne adjon 
édesapád eltemessen! ajaj!

Weöres Sándor nem mondja meg, hogy 
a két párhuzamos* szöveg közül melyik 
az eredeti. A latin betűs kultúrákban kó
dolt sorrend szerint a baloldali szöveg el
sőbbségét ellenkezés nélkül, úgyszólván 
automatikusan elfogadjuk, s ezt a sor
rendet erősíti az a kívülről belénk táplált 
és magunkévá tett kép saját magunkról, 
hogy „mi, magyarul beszélők, nem va
gyunk barbárok”.

Fogadjuk el tehát kiindulásul, hogy a 
magyar változat a fordítás, és próbáljuk 
innen megfejteni az eredetit. Fordítás az 
egyik nyelvről a másikra nem volna le
hetséges, ha a nyelveknek nem volna kö
zös fundamentuma. E közös fundamen
tum pedig nem más, mint a nyelv jelvolta. 
A sztoikus filozófusoktól tudjuk, hogy a 
jel — és nemcsak a nyelv, hanem minden 
más kommunikációs közeg — két szféra, a 
testileg érzékelhető (sensibile) és a szelle
mileg érthető (intelligibile) állandó kap
csolata. E jelfelfogásnak megfelelően te
kintsük a fordítást, a magyar változatot a 
jel érthető aspektusának, hiszen magya
rok lévén ezt a nyelvet értjük, és tekint
sük a „barbár” változatot a jel érzékelhető 
aspektusának. Amikor számunkra isme
retlen, idegen nyelvű beszédet hallunk, 
fülünkkel ugyan érzékeljük az általa kel
tett hanghullámokat, de miután e hang
hullámokhoz nem kapcsolódik agyunk
ban semmilyen értelem, jelentés nem jön 
létre, a megnyilatkozás számunkra ér
telmetlen hablaty, hadova marad. A gö
rögök az ilyet ßapßapo-cpcovoq-nak, azaz 
„durván hangzónak, durva beszédűnek; 
perzsául beszélőnek” azaz idegen nyelvű
nek mondtak a ßap-ßap [var-var -  bar-bar 
> barbár] hangutánzó szótagismétlésből 
származtatott szóval. A jel két összetevő
je közti kapcsolat természetére nézve az 
ókor óta két fölfogás áll egymással szem
ben: az egyik fölfogás szerint a hangalak

és jelentés kapcsolata motivált (hang
utánzás, hangfestés), azaz természettől 
{(pvoiq) adott, a másik fölfogás szerint ez 
a kapcsolat önkényes, véletlenszerű állí
tás (Oéoij), valamikori megegyezés, kon
venció eredménye (nem tudjuk, hogy egy 
bizonyos jelentéshez, miért kapcsolódnak 
az egyes nyelvekben különböző hangsorok 
mint nap, aurinko, sonne, sol, csak tudo
másul vesszük és elfogadjuk).

A jel állandóságára alapozva föltéte
lezhetünk egyfajta „izomorfizmust” a két 
változat között: egyetlen értelemhez kü
lön-külön mindig azonos -  hangsorok he
lyett esetünkben -  betűsorok (szavak, 
szótövek, ragok, jelek, képzők) kapcso
lódnak. Ezt az „izomorfizmust” demonst
rálandó itt következik egy kis mustra a 
„barbár nyelv szótárából”:

áj ’mért’
ni ’nem; ne’
musz-ta-sz ’őriz-té-1’
mankütvan-ta-sz ’segíte-tté-1’
emo ’engem’
öle ’prepozíció

’-val/-vel’
dzsuro ’könny’
csilambo ’haj’
bugle ’vér’
he ’téged’ é.í.t.

S z in ta k s z i s
(i) ni musztasz ’nem őriztél’ vs. gulmo

ni ’ne adjon’
A ni ige előtt tagadószó, ige után tiltó 

szó.
(ii) Dzsá gulbe rár kicsere ’Szél völgye 

farkas fészke’
Nem dönthető el egyértelműen, mert 

a versben nincs más birtokos szerkezet, 
amivel ezek összevethetők lehetnének, 
hogy a birtokos szerkezet a magyarhoz 
hasonló sorrendű-e (birtokos-birtok), 
azaz a szótárban dzsá ’szél’, rár ’farkas’, 
gulb-e ’völgy-e’, kicser-e ’fészk-e’ kell, 
hogy szerepeljen, avagy latinos jellegű 
(birtok-birtokos), s akkor a szótár így 
alakul: gulbal?] ’szél’, kicsera[?] ’farkas’, 
dzsá ’völgy’, rár ’fészek’. Megjegyzés: el
ső esetben gulb-e és kicser-e utolsó mor- 
fémája egyes szám harmadik személyű 
birtokos személyjel, mint a magyarban 
a ’völgy-e’, ’fészk-e’, második esetben pe
dig a birtokos eset (genitívusz) -e ragja, s 
ilyenkor -a tövekre gondolhatunk, mint a 
latinban, melyek alanyesete gulba ’szél’, 
kicsera ’farkas’ volna. Ez a kétértelmű
ség illik a költészethez, mivel, az általá
nos fölfogás szerint, a kétértelműség a 
költészet lényegéhez tartozik, s ettől kü
lönbözteti meg a tudomány magát azzal, 
hogy ideálisan a szavak, terminusok egy
értelműségére törekszik, amikor a lehet
séges jelentések közül kiválaszt egyet. 
Ez a dilemma rámutat arra is, hogy szó
tá r és szintakszis nincsen egymástól víz
hatlan fallal elválasztva, hanem hatnak 
egymásra, korrelációban állanak egy
mással.

Amiből most mutatványt láthattunk, 
annak egészét, a barbár nyelv gram
matikáját -  háttérmunkaként -  Weöres 
Sándornak meg kellett konstruálnia, 
hogy ezt a fantasztikus ikerkompozíciót 
létrehozhassa. Ez nem blődli, nem halan-
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dzsa, hiszen láttuk, hogy minden egyes 
elemének (morfémájának) jelentése van, 
mert magyar párjával való izomorfizmu
sából következően jelentést tulajdonítunk 
neki, amit azért tehetünk meg, mert épí- 
tó'anyagát, ezt a „barbár nyelvet” alkotója 
jól megcsinálta. Ez pedig iroírjaig ’poézis; 
költészet’, mégpedig a szó eredeti, görög 
jelentésében, a ttoiéco ige ugyanis, amibó'l 
a poézis és a poéta szavak származnak, 
azt jelenti ’csinál, készít, alkot’.

Nyelvtipológiai 
megjegyzések a barbár
civilizált ellentéthez
A barbár eredeti „hangzó bur

kát” karakteressé, erőteljessé teszik a 
„teliszájjal” képzett zöngés szókezdő, sőt 
egy esetben verskezdő affrikáták (dzsá, 
dzsuro, dzsárumo), elsősorban azért, 
mert ez a hang szókezdőként szokatlan, 
idegen a magyar fülnek, sőt „orientális” 
hangzású (dzsámi, dzsúdó, dzsiu-dzsicu, 
dzsungel, Dzsakarta), amely szavak vilá
gát a lelkűnkben őrzött térképen -  előí
téletesen -  a barbársággal azonosítjuk. 
Hasonlóképpen idegen (s ekként „bar
bár”) hangzásúak az olyan magánhang
zó-harmóniát nem ismerő szavak, mint 
mankütvantasz, csilambo, bugle, jimla. 
Ugyanakkor a „fordításban” szereplő és 
az agglutináló típusú urál-altáji nyel
vekre jellemző esetragokkal szemben az 
„eredeti” prepozíciókat használ, amely a 
flektáló és izoláló indoeurópai nyelveket 
jellemzi. A „fordítás” második verssza
kának négy sorát záró igealakok (mos
dattalak, törölgettelek, itattalak, szeret
telek), még a magyarban is különlegesen 
bonyolult, szintetikus, inkorporáló (be
kebelező) jellegűek, ezek a Lotz János 
(1913—1973) által implikatívusznak ne
vezett igei paradigmát képviselik (ahol 
első személyű alanyhoz második sze- 
mélyű tárgy tartozik), melyhez hason
ló igealakok még a rokonnyelvek kö
zül is csak a mordvinban találhatók, 
és inkább a távoli eszkimóra, és más 
amerindiai nyelvekre jellemzők. Az 
„eredetiben” analitikus (izoláló) szerke
zetek szerepelnek (nanni he, ábábi he, 
iningi he, daji he), amelyek viszont jel
lemző módon az indoeurópai nyelvekben 
gyakoriak. Hogy tehát melyik változat 
barbár és melyik civilizált, azt bizonyos 
mértékig etnocentrizmusba ágyazott 
előítéleteink szerint döntjük el, miköz
ben alaposabb ismereteink szerint, mint 
a fentiek mutatják, a „magyar fordítás” 
sokkal inkább „orientális”, „egzotikus” s 
ekként „barbár” nyelv lehetne, mint az 
„eredeti”.

Mindezzel nem azt akarom sugalla- 
ni, hogy Weöres Sándor barbárság-ci- 
vilizáltság fölfogása előítéletes volna, 
de azt mondom, hogy a mi ítéleteinket 
— még egy Weöres Sándor-alkotás olva
sásakor is — befolyásolják tudat alá sö
pört előítéletek. Ez a kettős remekmű 
éppen azt mutatja meg, hogy a barbár- 
ság-civilizáltság ellentéte a költészet
ben nem létezik: mindkét változat érté
kes a maga nemében és értéküket éppen 
egymásra vonatkoztatott különböző vol
tuk adja meg.

Poétikai megjegyzés
Ez a dal átmenet a sirám és az átok kö

zött. Mindhárom archaikus műfaj, leg
utóbbi pedig kereszténység előtti pogány, 
azaz barbár kultúrára utal.

3 .
A 12 Mezzofanti-apokrifról
Induljunk ki abból a képzelt alapál

lásból, hogy mit tudhatott egy művelt, 
XVIII—XIX. századi olasz pap, a későbbi 
Mezzofanti kardinális rólunk magyarok
ról, mielőtt nyelvünk tanulásába fogott vol
na. Fogódzóul ott vannak a címek (Quasi 
un canto popolare ungherese, Un’ altro, 
Hortobágy, Canto di fiore (Virág ének), Mio 
amico Körösy, A mokány abbé), amelyek 
XIX. századi zsánerképeket/népies műda- 
lokat/anekdotikus figurákat, röviden és 
összefoglalóan: széles körben elterjedt XIX. 
századi közhelyeket idéznek (Vihar a pusz
tán, A betyár stb.). Van néhány, a magyar 
nyelv rokonságát illető és a nyelv sajátos
ságait taglaló vers (N. J. Sajnovits: Idióma 
Ungarorum et Lapponum idem esse, Lingua 
bella, Lingua mala), ezek is XIX. század
ban frekventált témák. Egy — a XIX. szá
zadban -  malackodónak számító vers (Lö 
lief) és egy rejtélyes Ima, s a népies műda
lok visszhangja, a Nostalgia. Ezekben a ké
pekben, sokszor közhelyszerűen ugyan, de 
benne van szinte minden, amit rólunk a 
művelt világ tudott, és tudni érdemesnek 
tartott a XIX. században.

Ezeket az előzetes ismereteket, közhe
lyes előítéleteket tekintsük nyersanyag
nak, amelyet a magyarul tanuló költőnek 
meg kellett formálnia. Minden vers rí
mes, páros vagy keresztrímes, asszonánc 
alig van bennük, a rímek tiszták. Ami a 
rímekből látszik, Mezzofantink előbb volt 
magyarul költő, mint nyelvünket is tudó 
poliglott zseni.

Jó rímek: .. .ország/.. .kórság,
...pofád/...alád, ...kebel/... 
eregetel, ...mérges légy/
.. .mérges légy

Csak rímnek jó: .. .lógnak/.. .lóknak 
Rossz rímek: ...téged/...feleséget, ...

bőröt/.. .tűröd (német ha
tás lehet, hogy a szóvé
gi zárhangok közti zön- 
gés-zöngétlen oppozíció 
semlegesül)

A közhelyek irányítják a költő tollát, 
amikor a szelídíthetetlen betyárt „össze
kapcsolja” Istennel: „Meggyilkolok min
denkit, / Istenem ha megsegít”, és miköz
ben „Hej! sikkasztok, zsarolok, / mindent 
földig tarolok, / berúgom a csárdámat” 
mindazonáltal „szelídítem rózsámat”. De a 
vers jól meg van csinálva.

A mokány abbé hibátlan zsánerkép mind 
költőileg, mind az „epikai hitel” szempont
jából.

Mindkét nyelvről írott vers pedig már 
egyenesen remekmű. Az elsőben az igei 
képzők gazdagságáról (visszaható, mű- 
veltető, gyakorító-műveltető, repetitív) az 
implikatívusz különböző módozatain át a 
fosztó- és hatóképzős igenevekig jut el négy 
sorban. A példák kiválasztásában bizonyo

san nem a papi etika vezette tollát, hanem 
-  ismét -  a tüzes magyar természetről el
terjedt (magunk teijesztette?) közhely.

L i n g u a  b e l l a
Fordul, fordít, forgat, forog:
Magyar nyelven könnyű dolog. 
Megcsókollak, csókolgatlak, 
Csókolnálak, csókolhatlak,
Csókolatlan, csókolhatatlan:
Huszonöt szó az olaszban.

Úgyszólván penitenciaként hat a kö
vetkező vers, melyben a „szeretet” és a 
„szerelem” közti különbséget úgyszólván 
eszkatologikus dimenziókba emeli, hogy 
utána egy csavaros fordulattal a magyar 
nyelv idegen fülek számára is monoton
nak ható e-dominanciáját bemutathassa.

L in gu a  m a la
Szeretet, szerelem:
Magyarul két elem.
Szeretet: égi tűz,
Szerelem: pokol bűz.
Mégis „szeretetet”
Pokoli tárgyeset.
Érdemlenem lehet 
Szereteteket?
Úgy meggyötört 
Nyelvem letört.

Az Ima kulcsa a kimondatlanban ke
resendő. Amit elhallgat, amit csak 
Isten tud, tabu, a XIX. század első felé
ben Hungáriát és Itáliát illetően nem 
más, mint az önálló és egyesült ország 
vágya. Ez a finom kis zéró jeles uta
lás köti össze a Habsburg-monarchia 
két peremországát, (Észak)-Itáliát és 
az (Erdély nélküli) Magyarországot. 
Mezzofanti—Weöres ezzel a történeti hát
térbe ágyazott kívánsággal erősíti versei
nek epikai hitelét, azaz hihetőségét.

A költő nem egyedül alkotja műveit, 
tartalmuk, legtöbbször közhelyes formá
ban ott lapul közönségének tudatában, 
még inkább tudatalattijában. A jól meg
formált nyelv hívja elő ezeket a tartalm a
kat a közönségből. A költészet a jól meg
formált nyelvhez vezető „királyi út”, költő 
szinte hamarabb lehet az ember idegen 
nyelven, mint útmutatásért folyamodó 
turista vagy pohár vizet kérő vendég — 
persze csak akkor, ha Weöres Sándornak 
hívják.

*
Weöres Sándor költészetének e három 

szeletében a költő nem a maga öltözéké
ben jelenik meg, hanem egy kisfiú, egy 
barbár törzsbéli és egy híres XIX. száza
di nyelvzseni, Mezzofanti bíboros ruhá
jában mutatkozik előttünk. A költő, leg
alábbis a Weöres Sándor-féle költő, nem 
önmaga, hanem médium, közvetítő, aki 
két világ, olykor két (vagy több) nyelv és 
kultúra között teremt kapcsolatot, mi
közben támaszkodik közönségének teljes 
(tudatos és tudat alatti) világképére.

* A  ta n u lm á n y  szerzőjének  k ézira táb an  a 
m agyar és  az idegen  n ye lvű  versszak ok  nem  
eg y m á s a la tt, h an em  eg y m á s m elle tt fu tn ak .
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A kanadai Denis Villeneuve neve csak 
mostanában kezd ismerős lenni errefelé, 
pedig első igazán nagy sikere, a 2010-es 
Felperzselt föld (Incendies) előtt is készí
tett filmeket, szinte húsz éve van már a 
pályán. Említett filmje egy pár évvel ez
előtti TIFF-en robbant nálunk először 
(hogy a címre reflektáljunk), azóta már 
az imdb.com 250 legjobb filmje közé is be
került. Nem mintha ez bármit is jelente
ne egy alkotás minőségére vonatkozóan, 
viszont elég nagy teljesítmény egy kor
társ, nem amerikai, francia és arab nyel
ven beszélő függetlenfilmtől, egy olyan 
közegben, ahol szinte csak klasszikusok
kal és agyonpíározott blockbusterekkel 
kell megküzdenie. Ráadásul témája is ké
nyes, a közel-keleti agressziók utóéletét 
követi nyomon egy archetipikus, ödipális 
történetben.

Pár évvel később már Hollywood ka
pujában kopogtatva találjuk a rende
zőt a Fogságban (Prisoners) című thril- 
lerrel: olyan amerikai sztárokat irányít 
benne, mint Hugh Jackman vagy Jake 
Gyllenhaal, a rendezés szintén precíz és 
mesteri tempójú, a történet pedig ismét 
a családi kötelékek erősségéről (is) szól, 
Villeneuve pedig megint meghódított kri
tikust, közönséget egyaránt. Ráadásul 
úgy, hogy kitört az ördöginek tűnő „szer
zői filmes” kalitkából: filmjei forgató- 
könyvét nem feltétlenül ő írja, csak jó ér
zékkel választ témát. S úgy tűnik, nem 
hiába döngetett kaput-falat: Sicario című 
következő, újfent hollywoodi filmjét már
is forgatja, jövőre lehet megnézni.

Addig is itt van az Ellenség {Enemy) cí
mű talányos munka, amit még a Prisoners 
előtt forgatott le, Jósé Saramago portu
gál író Az embermás című regényét adap
tálva kanadai helyszínre. Az Incendies 
és a Prisoners sikere miatt azt hihet
nénk, hogy a forgalmazók kapva kap
nak, hogy egy újabb Villeneuve-filmet 
hozzanak az európai mozikba, de ez va
lamiért akadozva történik, nálunk pél

dául csak az idei TIFF alatt lehetett lát
ni. A filmet végignézve azonban egyből 
érezzük, hogy miért: a nézőfrusztráló 
filmek közé tartozik, olyan, amely több 
kérdést vet fel, mint amennyi megnyug
tató választ ad, ráadásul kevés szereplős 
kamaradráma, így cselekménye is las
san (de meggyőzően) hömpölyög. Adam 
Bell (Gyllenhaal) egy magányos történe
lemtanár, akinek élete az egyetem és az 
időnként felbukkanó, majd lelépő szőke 
barátnő (Mélanie Laurent) között oszlik 
meg. Egyik kollégája javaslatára megnéz 
egy filmet, amelyben egy statiszta kí
sértetiesen hasonlít rá. Felkutatja a szí
nészt, elmegy a munkahelyére, majd a 
lakásához, fel is hívja, de egyelőre csak 
annak felesége (Sarah Gadon) veszi fel 
a kagylót. Később sikerül kapcsolatba 
lépnie a színésszel, Anthony Claire-rel

(szintén Gyllenhaal), s megbeszélnek egy 
találkát. Kiderül, hogy teljesen azonos 
másolatai egymásnak -  a személyiséget 
leszámítva. Az impulzív, rámenős, néha 
gyerekes, nem teljesen becsületesnek tű 
nő színészt már nem csak a kíváncsiság 
hajtja, amikor egyfajta replikaként ma
ga is ellátogat a csendes, visszahúzódó, 
jóindulatú tanárhoz: megkívánja (feleba
rátja? kiónja?) nőjét, és elhatározza, hogy 
él is a lehetőséggel.

A sztori úgy beszél az identitásról, hogy 
identikus emberekről szól: az eredeti 
Saramago-mű inkább a kiónok problema
tikáját járta  körül, az adaptáció viszont 
inkább egyfajta skizofrénia-történet. A 
baj az, hogy ez a doppelgänger-tematika 
olyasmi, amibe sokan belevágtak már az 
irodalom-, színház- és filmtörténetben, 
ráadásul jellege miatt az effajta történe
teknek limitált számú végkifejlete lehet, 
így aztán elég nehéz igazán nagy megle
petéseket okozni velük. Ilyenkor sokkal 
inkább a megvalósítás finom nüanszaira 
megy ki a játék, a rendezés ritmusára, a 
színészi játékra, illetve a feszültségkeltés 
módozataira. Villeneuve éppen ezért na

gyon keveset magyaráz meg a sztoriból, 
a nézőt jórészt kétségek között hagyja. (A 
kritikust pedig még inkább, hiszen szin
te lehetetlen erről a filmről úgy beszél
ni, hogy ne interpretáljuk, ami viszont 
elvesz egyrészt a film majdani élvezeté
ből, másrészt a film utóéletének élveze
téből. Mert ezt a filmet igazából utána 
lehet élvezni: amikor megpróbáljuk kikö- 
bözni a mellettünk ülővel, hogy pontosan 
mit is láttunk, amikor összekapunk azon, 
hogy akkor most édestestvérek, kiónok, 
vagy csak őrült a főszereplő.) Az eredeti, 
egész regényre való sztorit alaposan le
egyszerűsíti, kulcsfontosságú apróságo
kat hagy ki (miszerint a két szereplő egy 
félóra eltéréssel született), viszont beemel 
teljesen eredeti és meghökkentő eleme
ket is, mint például a pókokat és a hozzá
juk kapcsolódó vizuális elemeket, vagy a 
prológusban látható, Tágra zárt szemek
re emlékeztető „erotikus műsort”. Ettől 
aztán az amúgy is hitchkocki módon be
mutatott kafkai alapsztori kap még egy 
lynchi színezetet is.

Nem feltétlenül eredeti történet te
hát az Enemy (ha nyitott és csavaros 
is), s nem is a sztorija miatt fogjuk sze
retni a filmet, hanem Villeneuve ráérős, 
de nagyon erős mesélőkedve és -tehet
sége miatt. Úgy épít feszültséget, hogy 
a szereplők mellett a környezetre is tud 
koncentrálni: a felhőkarcolókkal tüzelt 
Toronto egy fojtogató, szürke, szinte 
disztópikus város lesz, ahol már-már lo
gikusnak tűnik, hogy egy óriás tarantula 
vonszolja lomha potrohát az égen; a film 
vizualitása a sárgás színek ellenére is hi
deg és minden pillanatában vészjósló, s a 
kevés párbeszéd minden egyes szava fon
tos, ami kellemes meglepetés a mai, elő
szeretettel túlfecsegett függetlenfilmes 
közegben. A rendező ráadásul az annyi
ra gyűlölt CGI-vel is mesterien bánik: a 
számítógéppel utólag generált képele
meket csak ritkán, de akkor fajsúlyosán 
használja, s nem hagyja őket eluralkod
ni a filmen.

Az Enemy ügyesen ellensúlyozza az 
alapanyag ismerősségét a rendezés ki- 
gondoltságával és precizitásával -  nem 
lesz a rendező legjobb filmje, de tehetsé
gének egyfajta kirakatdarabjává válhat. 
Denis Villeneuve neve alig néhány film
mel egy olyan markáns rendezői hozzá
állás és kézjegy garanciája lett, ami egy
re ritkább a mai auteur-ök és jellegtelen 
hollywoodi bérdirektorok közt polarizált 
világban. Egy olyan név, akinek fimjeit 
innentől kezdve izgalommal lehet -  és il
lik — várni.

Enemy (Ellenség), színes kanadai
spanyol film, 90 perc, 2013. Rendező: 
Denis Villeneuve. író: Jósé Saramago. 
Forgatókönyvíró: Javier Gullón.
Operatőr: Nicolas Bolduc. Vágó:
Matthew Hannam. Zeneszerző: Danny 
Bensi, Nicolas Bolduc. Szereplők: Jake 
Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah 
Gadon, Isabella Rosselini.
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Szabadkai Népszínház: A z  em ber kom édiája. Jelenet az előadásból. Fotó: Bíró M árton

Kisvárda, 
idén is
A kisvárdai fesztivált legalább annyi

ra mélyen meghatározza a határon tú
li magyar színházak több évtizedes ta
lálkozásainak története -  ami valóban 
nagy múltra tekint vissza, az idei kiadás 
a huszonhatodik volt —, mint az elmúlt 
években a szervezés lehetőségeivel kap
csolatos, rendre visszatérő' kérdések, el
sősorban a játszóhelyek lehetőségeire és 
technikai felszerelésére vonatkozóan, de 
a szervezés egyéb, ellátást illető körül
ményeivel kapcsolatban is. Hogy ezek a 
problémák az elmúlt években egyre sür
getőbben kerültek előtérbe, nem csak a 
fesztivált szervező város lehetőségeinek 
léptékéről beszélnek, de annak a kontex
tusnak a megváltozásáról is, ami a ha
táron túli magyar színházcsinálást és 
ennek magyarországi jelenlétét érinti: 
időközben a színházak saját játszási kö
rülményei jelentősen javultak (ezért sok
kal nagyobb gond az előadásaikat a kis
várdai körülményekhez igazítani), és a 
várdai fesztivál súlyából a határon tú
li színházak megmutatkozásai, a sűrűbb 
vendégjátékok és turnék is visszavettek 
némiképp.

Nem könnyű a feladata tehát egyet
len kisvárdai válogatónak, és idén Stuber 
Andrea kritikus, aki a versenyprogra
mot állította össze -  az erdélyi színhá
zi régiót illetően Köllő Kata segítségé
vel — láthatóan igyekezett formátumosra 
gondolni azt. Például a kisvárdai feszti
vál egyik nehézségét jelentő program
zsúfoltságot fogyasztható léptékűre csök
kentve, ami a szorosabb válogatás miatt 
minőségibbé tette a színházi felhozatalt. 
S bár hiányolhatjuk bizonyos előadások 
(mint a sepsiszentgyörgyi Akárki vagy a 
temesvári Békeidő) vagy színházak jelen
létét, az sem sült el rosszul, hogy egyes 
színházaktól több produkciót láthattunk. 
Az is szerencsés döntésnek bizonyult, 
hogy a versenyelőadások jelentős része a 
Rákóczi Stúdióteremben és a Művelődési 
Házban kapott teret, és így jobban elvált 
a nagyobb, és a helyi közönség részvéte
lére jobban számító, könnyedebb műfajú 
off-előadásoktól.

Az idei versenyprogram nagy teret 
szentelt a vajdasági színjátszásnak. A ti
zennyolc előadásból hét vajdasági produk
ció volt, és emellett négy előadással vettek 
részt a marosvásárhelyi színházi műhe
lyek (a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata, a Yorick Stúdió 
és az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház). 
Erdélyből továbbá a szentgyörgyi, kolozs
vári, nagyváradi, gyergyói és Csíkszere
dái színházak képviseltették magukat, 
Felvidékről a kassai és a komáromi szín
ház — Kárpátaljáról idén nem került elő
adás a programba.

Az előadások sorát mindenképpen a 
vajdasági Tanyaszínház Ilja próféta cí
mű produkciójával érdemes kezdeni, 
nem csupán azért, mert a szakmai zsű

ri -  Láng Annamária színésznő, Koltai 
Tamás színikritikus és Gothár Péter ren
dező -  értékelése szerint ez lett a fesz
tivál fődíjazottja, de mert ez a gesztus 
bátran és jogosan írta át a díjazási elvá
rásokat és szokásokat. Abból a szempont
ból mindenképpen, hogy egy nagyszínhá
zi apparátussal és esztétikai értelemben 
vett kifinomultsággal szemben egy dur
vább vonalvezetésű, harsányabb, még
is végtelenül megejtő és mély történetet 
színrevivő társulati munkát vett figye
lembe. A Tanyaszínház nyaranta, fiatal 
színészekből és színészhallgatókból ösz- 
szeálló, mindig változó csapata ugyanis 
eleve más közönség számára készít elő
adásokat: a falusi színjátszás, ismerjük a 
műfajt jól, más regiszterben utazik a feke
te doboz artisztikus rafinériáihoz képest; 
erős hatásokkal dolgozik, nem cizellál, 
és szükségszerűen interaktív. A Nagypál 
Gábor rendezte előadásban a vásári, ko
médiás harsányságon túl mégis szívbe- 
markolóan mély emberi történet jelenik 
meg. Tadeusz Slobodzianek — Gyarmati 
Kata dramaturg által megmunkált — drá
mája nem kis szerepet játszik ebben. Az 
Ilja próféta ugyanis pont azt a történe
tet viszi színre -  mintegy a világban je
len lévő permanens emberi probléma
ként —, hogyan történik/történhet meg 
újból és újból, a világ bármely percé
ben és állapotában az istengyilkosság. 
Slobodzianek szövege ezt a tragédiát a 
karakterek iránti mély empátiával írja 
át önreflexív paródiává: a botor falusiak 
gyülekezete úgy indul a csodatévő szent
ként, majd Isten fiaként tekintett Ilját 
megfeszíteni, hogy útközben — a maguk 
bátorítására szánt előgyakorlatként -  a 
keresztre feszítés színjátéki keretébe he
lyezik magukat, és egy bábu-Krisztus se
gítségével perfomálják a kereszténység 
legsötétebb eseményét. A Tanyaszínház 
szabadtéri előadása a vár oldalában kes
keny fapódiumon zajlik -  egyik végében 
Ilja próféta mutatványos sátor-kuckója, 
másik végében a falusiak fapadja -  a ke- 
resztút stációit követő játék során pedig 
a szemünk előtt válik láthatóvá, nem is

annyira a fizikailag megtett út, mint in
kább az a folyamat, ahogyan a megfeszí
tés! őrület lángra kap a falubeliek közt, 
az egyetlen józan gondolkodásút lehur
rogják, vagy ahogy a menetelésben el
bizonytalanodó társaság közül mindig 
kiválik egy hangadó, akinek biztatásá
ra folytatják az utat. A színészek által 
alakított karakterek pedig pontosan il
leszkednek Slobodzianek szellemesen 
archaizáló, káromkodásokkal dús dialó
gusaihoz: típusszerű elnagyoltságuk el
lenére is pontosak, életszerűek (akár az 
előttünk működésbe lépő csoportpszicho
lógiai törvényszerűségek), minden elraj- 
zoltságukban is esendően emberiek.

A szabadkai Kosztolányi Dezső 
Színház Sziveri Jánosról szóló előadá
sában — legalábbis az erdélyi színhá
zi hagyományok felől, amelyben a költői 
életművek többnyire pódiumestek for
májában kerülnek színpadra -  az izgal
mas, ahogyan a mozgásszínház nyelvén 
és képszerűen talál utat annak a kér
désnek, miként lehet és mit jelent egy
általán színre vinni egy költő alakját és 
munkásságát. Táborosi Margaréta (aki 
idén végzett a budapesti SZFE fizikai 
színházi koreográfus-rendező szakán) 
rendezésében, Az ember komédiájában 
a Sziveri János alakját megformáló bal
lonkabátos, langaléta Mészáros Gábor 
egyidejűleg játszik a megszemélyesí
tés és az ikonikus alak szabad reflexió
jával. Hol kitüntetett, központi szereplő, 
hol — mintegy az előadás közegét meg
teremtő csoportjelenetekbe visszavo
nult — mellékszereplő. Ez a kettősség pe
dig pontosan leképezi az előadásnak azt 
a szándékát, hogy az elénk táruló, gro
teszk alakokkal benépesített világ ne 
legyen kizárólag biográfiai, sem tisz
tán fiktív. A referencialitásnak ebben a 
szabad lebegésében Táborosi rendezése 
mégis pontos, ami a költői alkat és élet 
közvetítését illeti: a profetikus kompro
misszummentességen, az életmódban és

» » >  folytatás a 20. oldalon
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költészetben megjelenő intenzivitáson, 
radikalizmuson, pátosztól sem mentes 
önirónián túl felvillannak az élettörté
net konkrét mozzanatai is. A szerkesz
tőségi gyűléseket kottázó jelenetekben 
képpé válnak az írótársakkal folytatott 
csaták (irodalmi pennájukkal kardoznak 
az írók, majd sorra a költő hátába szúr
ják, mintegy angyalszárnnyá sűrűsödik 
Mészáros hátán a sok lúdtoll), Sziverinek 
az Új Symposion főszerkesztőjeként va
ló meghurcoltatása, majd az egzisztenci
ális ellehetetlenülése, végül a betegsége. 
Ennek a magányos képei megrendítő- 
ek: a fekete paravánnal jelzett szobába 
-  aminek panorámája villanyvezetékek
kel, póznákkal szabdalt -  megérkezik 
a kedves (Béres Márta), a fal mögül rá
permetezett esőből lép be; a lyukas zok
ni mellé a szívét is kiteregeti. Ahogyan 
megmosdatja a költőt, szívszorítóan pro
fán és szakrális: a mosdató rongyból a 
beteg szájába vizet facsaró nő mintha az 
ecetes szivacsot emelné a tikkadt ajak
hoz. Mindehhez a Bakos Árpád által zse
niálisan megzenésített Sziveri-versek 
olykor koncertszerű előadása társul.

A szabadkai Népszínház Magyar 
Társulatának előadásai közül -  a kortárs 
szerb drámából készült A halál nem bi
cikli, hogy ellopják tőled (r.: Tanja Miletic 
Orucevic), a feminizmust tematizáló 
Tapasztalt asszony (író-rendező: Tasnádi 
István) és a Szerbhorváth György írása 
alapján Csernik Árpád által előadott Van 
valami bejelentenivalója című monodrá
ma mellett — a budapesti Katona József 
Színházzal közösen készült előadás a leg- 
formátumosabb színházi vállalkozás. A 
Máté Gábor által rendezett Vörös a 1944- 
es magyar és szerb tömeggyilkosságok
ról, megtorlásokról szól. Az előadás író
dramaturgja, Brestyánszki Boros Rozália 
történelmi dokumentumok alapján össze
állított szövegkönyve nem hagyományos 
értelemben vett színmű: egymást követő 
jelenetek sorozatában, amelyben a színé
szek szerepet, táborokat cserélnek, bom
lanak ki a vérengzések. Máté rendezése 
ezeket egy fekete törmelékkel teliszórt, 
mintegy homokozószerű, négyzetes játék
térbe helyezi. Az előadás vizuális szimbo
likája nem áll meg a járást minduntalan 
nehezítő fekete morzsalék képénél-anya- 
gánál: a monokróm környezetben a vörös 
lesz az egyetlen szín, amely a gyilkossá
goknál szalag formájában kerül elő, eze
ket húzzák ki, tekerik az áldozatok köré.

A kisvárdai fesztivál másik nagy tömb
jét a marosvásárhelyi színházi társula
tok munkái alkották: a Tompa Miklós 
Társulat a Hogyne, drágám! című elő
adása mellett a Sorin Militaru által ren
dezett Alkésztisz című produkcióval volt 
jelen. Militaru rendezése — és Székely 
Csaba dráma-átirata -  azzal a gondolat
tal játszik, hogy az előadás két, stilárisan 
is élesen elkülönülő valósága révén he
lyezze egymásra a mindennapi élet és az 
időtlenség dimenzióit. Az első részben egy 
gazdag üzletember családjának vacso
rája zajlik, amire Thanatosz (Sebestyén

Aba) ismerős-idegen vendégként top
pan be, hogy magával vigye Admétoszt 
(Bányai Kelemen Barna). Székely átira
tában, amely mindenestül a kortárs va
lóság közegébe helyezi a történetet, a va
csora vázlatos és szikár, ahogyan a közös 
esemény is sivár és szertartásos: ezért az 
érzelmek és melegség nélküli férjért -  és 
a gyerekekért -  áldozza fel magát az 
amúgy is láthatatlan, mindenki útjában 
álló Alkésztisz (Tompa Klára). A máso
dik, víziószerű részben egybemosódnak a 
valóság és képzelet tér-idői: a pokol képei 
a nappalira vetülnek, amiben Alkésztisz 
számkivetetten bolyong, látva az utána 
következő életet, az új feleséget, a felnőtt 
gyerekeket, és azt is, ahogyan a kiszol
gáltatottság és a szeretetlenség viszonya
inak ismétlődésében minden áldozata ér
telmét veszti. A Yorick Stúdiótól szintén 
nagyszerű színrevitelben volt látható egy 
másik Székely Csaba szöveg, a Szeretik a 
banánt, elvtársak? — a Sebestyén Aba ál
tal előadott monodráma egy szellemi fo
gyatékos fiú emlékein keresztül idézi 
meg a Ceausescu-féle diktatúrát.

Az Ariel színház felnőtt-műsorának ki
emelkedő előadása, a Kincses Réka által 
rendezett A Pentheszileia-program volta
képpen a szeretetlenség mintázatainak 
ismétlődését mutatja fel egy örmény lány 
vázlatosan elénk rajzolt családtörténe
tén és szeretői viszonyán keresztül. Bár 
a Rákóczi Stúdiót az előadás első fél órá
jában a rossz sötétítés miatt éles napfény 
borítja, a néző számára így is érthető az 
egyre erőteljesebbé, anyagibbá váló gon
dolat, amit a színpadi tér és a dramatur
giai elgondolás állít elénk: a fekete doboz
ból csak Pentheszileiának (Pál Emőke) 
nincs kijárása. Úgy van végig a színen a 
saját kis szobájába zárva, amelynek köze
pét egy méretes ágy foglalja el, akár a sa
ját életében, amiből nem lehet menekül
ni, és amit a felmenők kiirthatatlanul, 
mindent meghatározva uralnak, hol va
lós jelenetekben bukkanva elő, hol a fal
ra vetített Skype-beszélgetések képeiben.

A színpadi értelemben zárt világ a zárt 
életek metaforájaként más előadások ese
tében is felbukkan, például a Forgách 
András által írt és rendezett A fiúban, 
ahol a kietlen szállodaszobában kará
csony estéjét töltő, egymást már csak (szó 
szerint is) gyilkoló házaspárt látunk. Az 
emberi megváltás kérdését boncolgat
ja a nagyváradiak előadása, sokféle mó
don, úgy is, mint kíméletes-önmentő gyil
kosság (az idős nő halálba nyugtatózza a 
férjét), úgy is, mint segítségnyújtás (a fa
luból elszökött drogos fiút ugyanez a nő 
rejtegeti a rendőrök elől) — anélkül azon
ban, hogy megnyugtató választ adna az 
emberség kérdéseire: a humánus gesztu
sokhoz minduntalan ambivalencia tá r
sul. A gyergyói Figura Stúdió Színház 
Barabás Árpád által rendezett Muriin 
Muriójában ismét iszonytatóan szűk a tér 
és kevés a megváltás reménye. A kisvá
rosi közeget Barabás az isten háta mö
götti, véglények — primitív, brutális, al
koholista félemberek és mindebből lelki 
sérültség útján menekülést kereső áldo
zat-lények — által lakott tájként állítja

színpadra, és ezzel együtt annak a tör
ténetét, hogyan formálja a maga arcá
ra, csonkolja le, semmisíti meg morálisan 
és érzelmileg a világjobbító, nagy remé
nyekkel odaérkező fiatalembert.

íTdf<EÁ(TtRfUM
A kolozsvári színház Csipkéje, amely az 

Alkésztisz és a Szeretik a banánt... mellett 
az idei POSzT programjában is szerepelt, 
egészen más, költői nyelven, voltaképpen 
a világ minden kegyetlenségén túli sze- 
rethetősége felől beszél az életről, holott 
Máté Angi Marná című regénye, amely 
Mezei Kinga rendezésének alapanyaga, 
korántsem egy szivárványos gyermek
korról szól. Illetve dehogynem: a főszerep
lő árva kislány (Györgyjakab Enikő érzé
keny alakításában) minden vele történt 
szörnyűség dacára is, gazdag fantáziá
jában szivárványosra és viccesre színezi 
az élet legszomorúbb mozzanatait. Mezei 
színpadán valóság-mesét látunk, és a me
se (az elmesélés és felidézés aktusaival 
együtt) itt úgy válik a -  nem csak a halál, 
de az élettörténetre vonatkozó — feldolgo
zás és megértés módjává, hogy a nyelv va
rázslataival mintegy körbeburkolja a fáj
dalmakat: Máté Angi nyelvi leleményei 
szinte gyógyítóan, mégsem gyilkos éles
séggel mondják ki az igazságokat.

Ha az előadások sorát az Ilja próféta 
nyitotta, akkor zárja egy másik díjnyer
tes előadás: a Bocsárdi László által rende
zett Hamlet. Bocsárdi a múlt évi, gyulai 
bemutatóhoz képest új, letisztult, sziká
rabb előadássá rendezte át a Hamletet, a 
változtatások ellenére azonban az alko
tás vezérfonala ugyanaz: a képzelet já
tékaként, mintha a Mátray László által 
játszott főszereplő gondolatkísérleteként 
jelenne meg a hamleti történet a szín
padon. Ez a rendezői elképzelés azonban 
nem a valóság-fikció elválasztásával já t
szik, sokkal inkább a mentális állapotok 
lebegő, nyomasztó, gyönyörű színrevite- 
lével: mintha a jelenetek álomszerűségé
ben, az asszociatív képek sorozatában és 
párhuzamosságában (például a Gertrúd- 
Claudius páros whiskyvel a kezükben do
hányoznak, egymással enyelegve egy pó
diumszerű emelvényen az első rész alatt; 
Ophelia leszáll a ravataláról és kvázi élő
ként, bár némán búcsúzik Hamlettól) a 
lélek összetett történéseivé válna a szín
pad. Bartha József díszlete egyszerű, 
mégis sejtelmes világot teremt: a színpa
don elhúzható, egyszerre takaró és kita
karó, áttetsző nejlonfüggönyök rétegzik 
a jeleneteket: a tér közepén pedig egy 
kád látható; a víz érzéki jelenléte, a csö
pögés előadást végigkísérő hangja pedig 
az élet és bomlás, a keletkezés és elmú
lás, e kettő állandó áramlásába ágyazza 
a világszerűen teljes látomást. Bocsárdi 
elmélyült színházánál, a szentgyörgyi 
társulat remek játékánál pedig aligha 
lehetett méltóképpen zárni a kisvárdai 
fesztivált is — aminek meglátjuk jövőre, 
hogyan lesz folytatása.

VARGA ANIKÓ
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DÁVID ANNA JÚLIA

T alá lk ozás a M oszk vások k al
„A centrum a perifériában van, 

nem lehet máshol. Számomra 
a centrum -  periféria.” 

Bodor Adám

Nem beszélhetünk csupán egyetlen 
centrumról, s ekképp nem beszélhetünk 
az e köré szerveződó' egyetlen periféri
áról sem. Gondolkodhatunk esetekről, 
unikális példákról, kivételes hálózatok
ról, egymásba forduló értékrendszerek 
polarizációiról, közmegegyezésen alapu
ló standardról és ettől elforduló devian
ciáról. Ha ebből a perspektívából nézzük, 
a hajléktalansággal kapcsolatos kérdé
seink megsokszorozódnak. A társada
lom általában zavaró tényezőként tekint 
ezekre az emberekre, el akarja távolíta
ni, meg akarja gyógyítani őket, mert sér
tik a szemünket, irritálják környezetün
ket. Pőcze Flóra A Moszkva tér gyermekei 
című könyve egy szolidáris gesztusként 
fogható fel, melynek alapállása szerint 
-  a szolidaritás teljes hiányát mutató tu
catnyi előítélet leépítése mellett -  a saját 
perspektívánkból kijelölt perifériáról ki
derülhet: mindez nem más, mint egy erő
sen strukturált, saját normarendszerrel 
működő mikrovilág.

Pőcze Flóra az ELTE Társadalom- 
tudományi Karának diákjaként ember
közeli kutatómunkát vállalt, amikor a 
részt vevő antropológia módszereit alkal
mazva 2009 nyarán két hónapot töltött a 
Moszkva téren az ott élő hajléktalan em
berek egy csoportjának tagjaként. A szer
zőt a kisközösség kapcsolathálóinak, mű
ködésének létmódjai foglalkoztatták. 
„Társadalomtudósként egyre inkább kí
váncsivá tett az itt élő közösség: szeret
tem volna kideríteni, hogyan, milyen nor
mák alapján épül fel, hogyan tartják/ 
tarttatják be egymással a tagjai a sza
bályait, milyenek a baráti-családi kap
csolatok, miként jellemezhető a csoporton 
belüli kapcsolathálózat” (7.). Kutatásait 
felhasználva elkészült a vizsgadolgozata, 
majd 2013-ban megjelent első könyve, A 
Moszkva tér gyermekei.

Mindegyre kérdésként merülhet fel, 
hogy mennyiben tekinthetjük ezt a 
könyvet tudományos munkának, meny
nyiben fikciónak vagy éppen regénynek. 
Ez a könyv szociográfiai látlelet, de be
avató dokumentumregény is, amely ar
ra a szociális, anyagi és lélektani peri
féria felé nyit, ami -  a címből is igen jól 
látszik — leginkább a centrumban van. 
Hiszen ezek az emberek köztünk élnek 
és tőlünk is függenek. „A történetek és 
szereplők változnak, a sémák ugyan
azok” (10.). Roki, Butyi, Max, Plüss, 
Tüsi, Kera, Dava, Rasztás, meg a ki
be mozgók, mint amilyenek Béla meg 
Irmus, mind-mind egy epizód a tér törté
netében. Talán ez a könyv, ezek a villa
nások tükörként lehetnek segítségünkre 
annak elmélyítésében, hogy létük szuve- 
rán érték, s nem a maradandó tér -  mú
landó emberi lét antitézisének szomo

rú példái. Nyelvünkben is nyomot hagy 
ez a viszonyulásmód, hiszen azt mond
juk: kint a téren. A kiszolgáltatottság, a 
kintlét okozta drog- és alkoholfogyasz
tás kellékké válik, hiszen valamiképp ki 
kell bírni, „tarhálni” (kéregetni, koldul
ni) kell a megélhetésért. Ezeket a hajlék
talan embereket a pénz mozgatja, min
den napjukat arra rendezik be, hogy 
megszerezzék a borra és a kólára va
lót, ez közösségi érdek, mindenki hozzá
tesz, majd együtt elfogyasztják. Az enni
valóról mindenki maga gondoskodik, ha 
szert fogyaszt, arra is magának kell mó
dot találnia. Hiszen „ha a társaságnak 
haszna van belőle, akkor neked is hasz
nod van belőle. A személyes konformitás 
pedig magánügy.” (81.)

A Moszkva tér gyermekei ugyanak
kor korántsem a társadalomtudományok 
egy diszciplínája által használt kategó
riarendszer leképezése, nem kivetülése 
annak a szűkös fogalomtárnak, amely- 
lyel a részt vevő antropológus e periféri
án mozogni, megfigyelni és leírni képes. 
A szűkösség, félreértés ne essék, nem a 
tudományterület deficitje, a hajléktalan
ság (mára már mondhatni törvényere
jűén) olyan mélyen ágyazódó társadal
mi-politikai problémává vált, amelynek 
feltárásához többszörös nyelvi perspek
tíva szükséges. Nyelve és stílusa ugyan 
objektív, minden patetizmustól és szen
velgéstől mentes, de ezt nem feltétle
nül a szociográfiai és dokumentumjel
legnek kell betudnunk. Ez a belterjes 
csoportnyelv egyszerre pragmatista és 
szenvtelen, valamint kreatív és humo
ros-ironikus, hisz a világot a maga nyer
seségében közvetlen módon rendezi be. 
A Moszkva tér gyermekei saját szlen
get alakítottak ki, nyelvhasználatukkal 
is kifejezik a valahová tartozni akará
sukat, azt a természetes emberi igényt, 
hogy nem akarnak egyedül létezni, hogy 
a nyelv által is (meg)ismerjenek és (meg) 
ismerve legyenek.

A legkeményebb helyzetekben is, 
amennyire lehet, a könyv megpróbál ob
jektív maradni vagy legalább kettős né
zőpontot érvényesíteni. Kera az a sze
replő, aki által Flóra szembesül a jó és 
rossz relativitásával, a Moszkva és a sa
ját élete közti nézőpontkülönbségekkel, 
így válik szemében „született antihőssé” 
(115.). Miközben a szerzőt mélyen meg
rázza viselkedése, azt is érezzük, hogy 
ebben az emberben nem csak ennyi van. 
Mindemellett sikerül megmutatni vala
mit abból a humorból, életiróniából, mely 
nélkül a periférián létezést nem lehet ki
bírni. Gondolok itt azokra a helyzetekre, 
amikor tragikusan-komolyan vett szitu
ációkat képes az élet kiforgatni, fenekes
tül felforgatni. Ilyen Tót temetésének egy 
groteszkbe áthajló leírása vagy Plüss ese
te az ingyen jegyekkel.

Lám, hogyan fordulnak ki szerencsét
len nyelvi rákódolásaink egy-egy perifé
rikus léthelyzetben: „Az alkohol öl, bu

tít és nyomorba dönt — ez az alaptézis, 
de mi van akkor, ha már kapásból nyo
morban élsz hajléktalanként?” (57.) 
Ilyen történet a Maxé. Max 32 évesen 
találkozott Flórával a Moszkván, ekkor
ra már a legtöbb olyan dolgon túl volt, 
amit józan ésszel el lehet viselni. Sok 
minden kijutott neki: egy anya, a tébé- 
cé, epilepsziás rohamok. Egy alkalom
mal, míg a fiú dolgozni volt, anyja egy 
tévékábellel megfojtotta Max húgát, ön
magát begyógy szerez ve felkötötte az aj
tókilincsre, mire a fiú hazaért, már csak 
az anyján tudott segíteni. Max anyja 9 
év és 6 hónap börtönbüntetés után csö
ves lett, kilátogatott a fiához, bár az 
nem értette, minek já r oda. Majd ösz- 
szeállt Bambival, Max barátjával, s mi
re Bambi kijózanodott, Max idegronccsá 
vált. Mindenki sajnálta. „Bár a hajlék
talanok igyekeznek figyelni egymás
ra, azért lelki masszázst nem várnak a 
másiktól.”(69.). Egyedül fagyott meg -12 
Celsius fokban egy epilepsziás roham 
következtében.

A műfajiság kérdése is felmerülhet A 
Moszkva tér gyermekei kapcsán, hiszen a 
szerző szakdolgozatának egyfajta lenyo
matáról van szó. Egyben polifonikus szö
veg kerül az olvasó elé: a dokumentumér
tékű leírások mellett a fejezetek kurzívan 
szedett sorai személyesen szólnak cím
zettjeikhez, sőt Butyi versei is teret kap
nak a könyv lapjain. De akár naplónak, 
memoárnak vagy dokumentumregény
nek tekintjük is ezt a művet, legfonto
sabb arra gondolnunk, hogy lényegét te
kintve nélkülözni képes mindenféle 
kötöttséget és lezártságot, hisz a Pőcze 
Flóra könyvében megragadni próbált lét
helyzet és közösség története épp az idő
beliség hagyományos formái szerint kép
telen rendeződni: múltja szétzilált, jövője 
illékony és beláthatatlan. Azaz most tör
ténik. A gyermekkorról pedig senki sem 
mond mesét.

Pőcze Flóra: A Moszkva tér gyer
mekei, Budapest, Jószöveg Műhely 
Kiadó, 2013.
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Az éjszakai iskola  m estere

Bula Teréz: Corini M ar
git. Kriterion, Kolozsvár, 
2014.

Bula Teréz monográfiája 
figyelemfelkeltő. Azokra hív
ja fel a figyelmet, akik a kö
zösségi tudatból nyomtalanul 
eltűnhetnek.

így Corini Margit is. Mo
nográfiájának főszereplője: 
Corini Margit mint rend
hagyó festő, képzőművész, 
s mint a mindennapi életét 
éló' esendő, hétköznapi figu
ra. Bula kutatómunkájának 
köszönhetően Corini Margit 
festőművész alakjának kör
vonalai csak most lettek iga
zán meghúzva.

S hogy mennyire „fiktív” 
és mennyire „valós” a könyv 
szereplője? A monográfia 
valóban Corini Margitról 
szól. Tizenkét fejezeten ke
resztül lehet végigkövetni 
a festőnő életét (a m agán
életének apró mozzanatai
val párhuzam osan k arrie r
jének függvénygörbéjét), a 
gyermekéveitől a Gyomán 
ért haláláig. Fotók, festmé
nyek, levelek, katalógusok, 
újságcikkek, hivatalos do
kumentumok, listák  jelen
nek meg a könyv lapjain, 
melyek a szerző élettörténe
té t kiegészítik, látványos
sá teszik (és nem tördelik). 
Ezek a szövegben megjele
nő apró, adalékolt „színfol

tok” bizonyítják Bula Teréz 
hitelességre és az aprólé
kosságra irányuló törekvé
seit. Hitelesség ide vagy oda 
(a hitelességhez fűződő m in
den képzet), a monográfia 
nyelvezete, Bula Teréz köz
vetlensége (beiktatott kis 
„meséi”) kellemes olvas
mányt ígérnek minden ér
deklődőknek.

Bula Teréz Henri Per- 
ruchot-ot jelöli ki életrajzírás
ban követendő példájának, 
regényes művészéletrajz al
kotónak titulálva őt: „Az élet
rajzírás a regénytől kölcsönzi 
tárgyát, a történettudomány
tól kutatómódszerét. Ezért 
képes megragadni és újjáal
kotni az életet, megragadni és 
újjáalkotni a maga teljességé
ben.” A szerző hű a választott 
példájához: Corini Margit éle
tét sikeresen ragadta meg és 
alkotta újjá.

„És... a költészet látvány, 
a terem tés akarat”
Böszörm ényi Zoltán: K atedrá lis  az örök télnek. 

Kalligram , Pozsony, 2013.

Böszörményi Zoltán ver
seskötete, a Katedrális az 
örök télnek című, tavaly je
lent meg a Kalligram Kiadó
nál. Kortárs szerzők és 
könyvek között az olvasónak 
nem kell túl sokat keresgél
nie ahhoz, hogy a megszokot
tól eltérő költészetre leljen 
a katedrálisban, ahol a ver
seknek célja van: érzéseket 
és érzeteket szőni látvánnyá, 
majd a hogyannal, milyennel 
közelíteni meg a különböző 
látványelemeket.

A kötet arányos és árnyalt, 
formája és tarta lm a harm o
nikus, rom antikára emlékez
tető hangneme pedig Böször
ményi cizellált, rendhagyó 
nyelvhasználatában m utat
kozik meg. A négy, tem ati
kailag is könnyen elkülö
níthető versciklus (Délibáb, 
Ujjrács, Képeslap, Katedrális) 
egy sajátos narratívát hoz 
létre.

A Délibáb az ars poetica
szerű versek fejezete. Az Ujj
rács szerepjáték, melyben 
a költő Ettore Majoránna, a 
történelemből szinte nyom
talanul eltűnt fizikus alak
já t festi transzparensre. A 
Képeslapban testek, lelkek, 
tájak és városok romanti
kus leírásával találkozni 
látképek gyanánt. Az utol
só részegység pedig, mely a 
kötet címadó versét is ta r 
talmazza (Katedrális), vallo

mások sorozata egy politika 
fölötti nemzeti identitásról. 
A fentebbi tem atikákat m ár 
a kötet mottói is (Vladimír 
Holantól és Senecától) kije
lölik.

Részegh Botond erőteljes 
színei és ecsetvonásai a 
könyv borítóján, illetve egyes 
lapjain kézzelfoghatóbb lát
képekkel is hozzájárulnak 
Böszörményi Zoltán verses
kötetéhez, látványköltésze
tét harmonikusan kiegészí
tik. Az olvashatóság vagy 
mondhatni inkább a látniva
lók szempontjából kijelenthe
tő, hogy nem csak a roman
tikus olvasók vonulhatnak el 
az örök tél katedrálisába.

MAJOR ZSUZSA

%Ó‘D rEX -

[...] Szentkuthy írásművészetét a történelmi múlt „egysze
rű  újraalkotásán” való töprengés és a legkülönbözőbb reto
rikai alakzatokban megnyilvánulás jellemzi a leginkább. Az 
örök, teljes, végleges és egyetlen metaforára, illetve a hozzá 
vezető útra találás módján töprengés jelen esetben fölfogható 
az intencionális szerkezetű vágyakozásként is, mely nemcsak 
hogy elválaszthatatlen attól a tárgytól, amire a tudatmozgás 
és reflexivitás irányul, de -  Ullmann Tamás A  vágy fenome
nológiája tanulányának logikáját követve — elvászthatatlan 
attól az értelemtől is, ami a tárgyhoz, illetve az őt korábban 
értelmezők interpretációjához kapcsolódik. [...] Szándékosan 
azért nem regény- vagy naplóírást említek Szentkuthy művei 
kapcsán, mert sem az áltörténelmi regényeit, sem a gigan
tikus naplóját nem lehet kétséget kizáróan besorolni egyik 
műfaj „kanonizált” keretei közé sem. Szentkuthy műveinek 
besorolhatatlansága nem egy sor meglévő irodalmi műfaj va
lamelyikéhez való irányíthatatlanságot jelent, de még csak 
nem is az írói intencióval hasonlóságot mutató hazai és kül
földi szerzők életművétől való teljes, végzetes le- és elhatáro
lást sejtet. A művek besorolhatatlansága egyfelől a szerzőjük

más írókkal, másféle intenciókkal és önkimondás-alakzatok- 
kal bevallottan azonosulni nem akarásában gyökerezik. (Ez 
persze közel sem jogosít föl bennünket arra, hogy túlságo
san könnyedén „magányos sziklának” aposztrofáljuk az író 
életművét; kezdő kritikusok szokták elemzésük alanyát ma
gányos sziklához hasonlítani, e metafora révén igyekeznek 
csodálatuknak és nagyrabecsülésüknek hangot adni, ami 
persze nem alapozza meg értelmezettjük valódi/arányos érté
két.) Másfelől a sajátlagos tapasztalaton nyugvó történet el
beszélés és a „válni valamivé” (devenir) folyamatában gyako
rivá s gyakorlattá váló önvallomás (mint a legszemélyesebb 
ügyek: ismétlődő vétkek és hiányélményt tudatosító vágyak 
bevallására tett kísérlet, melynek szövegszerűségében egy
szerre van jelen a derridai „többlet és a hiány”) mindenki má
sétól elkülönböződő konfigurációs aktusában rejlik. [...]

BÁLINT PÉTER: A m etaforáról m etaforikusán. 
{Töprengések Szentkuthy  Az egyetlen metafora felé 
naplójának  újra olvasásakor). FORRÁS. 2014, jú liu s
augusztus.
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MESTER GYÖRGYI

Le a kalappal
T akarítónak v e tték  fel a  kü lvárosi k a lap 

gyárba. A kkoriban nagy szó volt, h a  va lak it, 
olyan  k evés isk o lázottságga l, m in t az övé, 
te ljes nyolcórai m unkára alkalm aztak , h á t  
m ég nek i m ilyen  sokat je len te tt , am ikor a bá
tyja k é t éve „kényszerpihenőn” vo lt odahaza, 
pedig  ő a v illan yszere lő  szak m át is  k itan u lta .

N em  v ete tte  fel a  pénz, am it a  m unkájáért 
kapott, de m iért is  fizettek  vo lna  többet egy  
olyannak , ak in ek  m ás dolga n em  akadt, m int 
a m ű h elyek  tisz tá n  tartása , a  rendcsinálás, na  
m eg a gyárudvar felsöprése. V a lószín ű tlen ü l 
k ev ese t keresett, de fiatal v o lt m ég, épp csak  
n ek isza lad t az életn ek , gondolta, később majd  
csak  jobb lesz.

M ár három  éve serén yen  te tte  a dolgát, 
am ikor va lam i szöget ü tö tt a fejébe. A  selejt 
kalapokat össze szokták  gyűjten i, azu tán  
zsákba gyöm öszölték , m ajd a kazánházban  a 
fű tő  felad ata  vo lt e lége tn i azokat.

B adarság, hogy azok a szegén y  kalapok csak  
azért kerü ljenek  időről-időre a szem étbe, m ert 
a form ázó v a sa lá s  során k ics it elszíneződtek , 
m egpörkölődött a  karim a fölötti részük. D e  
h á t az m ég  nem  olyan vég ze tes  csúfság, hogy  
el kelljen  dobni. K alap m arad attól m ég  az, 
igaz i kalap . E gy selyem sza lag , jó l odaerősítve, 
épp eltak arn á  azt az e lh anyagolható  k is  sz ín 
h ibát. 0  m aga b iztosan  a fejére ten n é  az ilyen  
kalapot — m ár h a  va lah a  is  eszébe ju tn a  k a la 
pot hordani. D e nem  olyan  öreg ő m ég, hogy il
y en  tökfödőt a feje búbjára illesszen . E gyelőre  
m aradjon az csak  az öregurak divatja -  gon
dolta tizen h ét évesen .

A  gondolat azonban n em  csak  m egfogant, 
te s te t  is ö ltö tt benne, és fo lyvást csak  ter
eb élyesed ett. E zért h á t ö sszeszed te  m inden  
bátorságát, é s  odam ent a  m űhelyvezetőhöz. 
L egártatlanabb  kép ét e lővéve m esé ln i kezd te, 
hogy a k isöccse é s  a  d iák társa i nép táncot ad
n ak  e lő  az iskola  karácsonyi ünn ep ségén , de 
nincs sem m iféle  je lm ezük . N agy  m eg lep etés  
és boldogság len n e, h a  a se lejt kalapokból v i
h etn e  nekik . íg y  egységes len n e  a k inézetük ,

jó l m utatn án ak , é s  b iztosan  sik ert aratnának  
a m űsorszám m al.

A  m ű h elyvezetőt előbb m egh ökkentette  
a k ép telen n ek  tű n ő  ötlet. D e u gyan  m iért ne  
v ih etn e  ez a fiú a gyári hulladékból? A zokra  
az elrontott, m egpörkölt kalapokra ú gyis az 
en y észet vár, m ind  a pokol tü zére  ju tn ak , v a 
gy is a  kazánba. M egh án yta-vetette  m agában  a 
dolgot, m ajd rábólintott.

— E gye a fene — m ondta —, v ih eted  a  selejt 
kalapokat, de csak  a se lejteset, m egértetted?

É s m ég  m eg  is  fen yegette  az ujjával.
A  kalapform ázó m unkások  e lő tt azonban  

m egerősítette:
-  A  m indenes fiú -  m ert így  h ív tá k  — v ih eti 

a se lejt kalapokat.
A zt persze nem  h atározta  m eg, hogy m i

lyen  h osszú  időre szól az engedély , é s  m ilyen  
m en nyiségre vonatkozik , de a m unkások  úgy  
gondolták, az u ta s ítá s t be k ell tartan i: nyom ós 
oka leh e t annak, h a  azontú l n em  a kazánban  
égetik  el, hanem  m á su tt sem m isítik  m eg  a 
h u llad ék n ak  szám ító  se lejt fejfedőket.

A  fiú — a k ita lá lt, karácsonyi ünnep i m űsor  
apropóján tú l -  először csak  arra gondolt, v isz  
belőlük  haza , a  családja  férfitagjai szám ára. 
N agy  csa lád  az övék, szerteágazó  rokonsággal, 
vo lt e lég  fej, am i m ég a legderm esztőbb té li h i
degben is  fed etlen  m aradt. D e n em  attól k ez
dve. A m ikor aztán  m inden  fejre k alap  kerü lt, 
a fiú tovább fe jlesztette  az eredeti gondolatát.

A  rokonoknak jó vo lt az ajándékba adott, 
pörkölődött szegélyű  in gyen  kalap  is , de ha  
sza lagga l elfednék  azt a  kicsi sz ín h ib át -  ahogy  
ered etileg  k ifundálta  - ,  ta lá n  m ég  pénzt is  
k ap h atn a  értük.

A  se le jte t továbbra is  csak  szá llíto tta  h aza  
a gyárból. A zontúl azonban sza lagot varratott 
rájuk az anyjával, é s  előbb a szom szédságban , 
m ajd a szom szédos u tcákban  is  k ín á lgatn i 
k ezd te az áruját. H am arosan  rájött, a  bolti ár 
fe léért áru síto tt kalapok  igen csak  kelendőek.

A  sza lagok at időnként vá ltogatták , k ic
s it  rafináltabbá te tték  ve le  a  kalapok  
k ü lsejét — anyja kü lönösen  érte tt hozzá —, és  
en n ek  az egészn ek  gyorsan h íre m ent. M ár 
a környező kerü letekből is  jártak  hozzájuk, 
szájról-szájra terjedt a h ír az olcsó, te tszető s, 
h ázn á l vásárolható  kalapokról. A  vevők  m a
guk  is  rek lám ozták  az árut. N em egyszer

v isszah a llo tta , hogy a lányok  azza l m u ta t
koznak legszívesebb en  a korzón, ak ik  az ő ka
lapjait v ise lik  a fejük búbján, m ert attó l olyan  
úrias a k in ézetük .

A  kalapok  csak  jö ttek , áradtak  a gyárból, 
m ivel sen k i n em  gáto lta  abban, hogy továbbra  
is  elhozza  a selejtet. A  m ű h elyvezető  tá n  el is  
fe lejtette  m ár az eg észet, a m unkások  azonban  
nem  az u ta s ítá sá t, n evezetesen , hogy „a m in 
d en es v ih eti a  se lejt ka lapot.”

O tthon gyű ltek  a kalapok, az anyja m eg  
m érgelődött:

-  H ová pakoljam  ezt a ten gersok  holm it, 
m ár fe lsza lagozn i se  győzöm  őket, annyi gyű lt 
össze belőlük!

A  v a la h a  csíraként k ibújt ö tletecsk e azon
ban b en n e ekkorra m ár javáb an  szárba szök
kent:

-  B oltot n y itu n k  -  m ondta  az anyjának. 
M ert arról sem  szabad  m egfeledkezn i, hogy  
azért közben egész vagyonkája gyű lt össze, 
bőségesen  m egvolt h á t a  fed ezete  az üzletnek .

Az utcafrontra nyíló  faajtót üvegesre  cserél
ték , föléje táb la  kerü lt, m ely  cirádás betűkkel 
h irdette , hogy ott k a lap ü zlet nyílt.

E közben, a  nagy  gazd aság i v ilágvá lság  m i
att, vagy  tán  egyszerű en  csak  azért, m ivel a 
város m ásik  végében  új kalapbolt n y ílt, a nagy  
gyárnak  k ezd ett rosszu l m enni. E gyre csökkent 
a bevéte le , a n agy  üzletek , áruházak  n em  v ették  
á t az áruját, m ondván, a  drága kalapok  irán t 
m egszű n n i lá tsz ik  a k ereslet. M intha  egye
n esen  k im en t vo lna  a k a lap  a divatból -  
érveltek  a kereskedők  - ,  ho lott az utcákon  
egyre több kalapban  parádézó ficsúrt leh ete tt  
látn i.

A ztán  eljött az az idő  is , am ikor a gyárat 
be k e lle tt  zárni. V agy bezárn i, vagy  potom  
pénzért tú lad n i rajta, hogy m in él kevesebb  le 
gyen  a vesz teség . C sak egyetlen  egy érdeklődő  
je len tk ezett , ak i rövid a lk u t követően  m eg  is  
vette  a  gyárat.

Amikor aztán a vevő, zsebében az aláírt 
szerződéssel, k ilépett az irodaajtón, a  kereske
delm i igazgató félhangosan megjegyezte:

-  Le a kalappal előtte! A lig  a lkudott, gyor
san  m egkötöttük  az ü z le te t. D e va lahonnan  
olyan ism erős nekem  ez az ember! T alán  
egyszer, régen , m ár m unkakapcso latban  á ll
h a ttu n k  egy m á ssa l...

A szép ség  és  
em b erségesség  jegyéb en
A  kolozsvári Q uadro G aléria  20. század i erdélyi m ű vészetet  

bem utató  sorozatán ak  újabb á llom ásához érk eztü n k  idén  jú n iu sb an  
a Lövith Egon Marc -  A  meztelen test c ím ű tárla táva l. L övith  Egon  
M arc kolozsvári szobrászm űvész e lső  p osztum usz k iá llítá sá n a k  
m eg n y ílá sa  közel k erü lt a  m űvész á lta l terv eze tt  H olokauszt- 
em lékm ű fe lavatásáh oz, v a la m in t a kolozsvári H olokauszt 70. 
évfordulójához, m ég is a tá r la t e lső d leg es cé lk itű zése  nem  az  
em lék ezés, h a n em  a m eg ism erés é s  a  m űvész ú jrafelfedezése volt.

A  zsidó szárm azású  m űvész 1923. m ájus 21-én  szü le te tt  
Kolozsváron, m ajd gyermekkorát M exikóban töltötte. Visszatérését 
k övetően  1944-ben  előbb m unkatáborokba, m ajd a tü rk h eim i és  
dachaui koncentrációs táborba hurcolták . C sa lád jának  egyetlen  
tú lé lő jek én t L övith  a lágerb en  m eg ism ert m úzsájával, fe leségével 
M argóval 1945-ben  érk ezett v is sz a  K olozsvárra. 1953-ban  a Ion  
A n d reescu  K épzőm űvészeti F őiskolán  vég ze tt szobrászat szakon , 
s u gya n o tt ta n íto tt  év tized ek ig . L övith  szobrokon k ív ü l szám os  
technikában alkotott, a Quadro Galéria válogatása pedig -  m ely  
te ljes egészéb en  a h a g y a ték i anyagból szárm azik  -  m űfaji te ljességre  
törekedett.

A k ik  ism erték , m in d an n yian  sz ívesen  m esé lő  em berként 
em lékeznek  rá, s  e derűs közlési szándék  jó l érzék elh ető  L övith  
m űvein. A  Q uadro tá r la tá n a k  anyaga az a k t é s  m ezte len ség  tém ája  
köré szerveződött, így tehát nem az életmű kronológiai áttekintésére, 
hanem egy ikonográfiái vizsgálódásra nyújtott lehetőséget. Mégis

az alabástrom -, fa- é s  bronzszobrok, a gra fik ák , p aszte llek  és  
olajfestm ények reprezentatívak  vo ltak  az öt éve  e lh u n yt alkotó  
szellem iségére  é s  te ljes életm űvére vonatkozóan, h iszen  b ennük  
m u n k á ssá g á n a k  k ét ku lcsszava  fogalm azódott m eg: az em b erségesség  
és szép ség  keresése . E  k ét irányelv  érte lem szerű en  fonódott össze  
L övith  a lk o tá sa in  a m ezte len  em beri te s t  m egjelen ítésében , 
m ely többrétű  szerepben je len tk ezett. M in th a  a te s t  a  form a  
tan u lm án yozására , a kom pozíciós e lh elyezés k ísér le te ire  szo lgá lna , 
s m ivel v issza térő  m otívum ként gyak ran  fe lb u k k an t m űvein , azt 
h in n én k , stílu svá ltoza tok  k a ta ló g u sá t k íván ta  ö sszeá llíta n i. E m beri 
a lak ja it v iszon t vá ltozatos testh e lyzetek b e , a sszociációs környezetbe  
ille sz te tte , m ely révén  a form ai eszköznél m élyebb tarta lom m al 
ru h ázta  fel azokat: á lta lu k  az é le tte l foglalkozott.

A z Á dám  és É va  kom pozíciók, a  Jób-képek, v a la m in t az aktok  
k ülön  fejezetekbe csop ortosu ltak  a ga lér ia  term eib en , s e k iá llíto tt  
m űveken  L övith  a fé r f i-n ő  b iza lm as és  k iegyen sú lyozo tt kötelékéről, 
az em ber Is ten n e l való  nem  teh erm en tes k apcso latáró l va llo tt, 
nem  uto lsó  sorban p ed ig  az a lk o tás fo lyam atát rö g z íte tte  egy-egy  
kom pozícióba. A  m űvész em berhez való  v iszo n y u lá sá t sokszor já ték os  
v o n a lv ezetésse l, a  m exik ói em lék ek  h a tá sá ra  lü k te tő  sz ín ek k el, 
néhol p ed ig  a kom pozíció m on u m en tá lis  k iv á g á sá v a l form álta  
m eg. L egszem élyesebb  h a n g v éte lű  m űvein  p ed ig  Jób a lak ján ak  
trag ik u m áva l fejezte  k i a  m indenkori em ber sorsát.

L övith  m inden  esetb en  szeretette ljesen , m egértőén  és  
k ív á n csia n  fig y e lte  az em bert, m elyet a m űvész em beri te s t  
irá n ti c s illa p íth a ta tla n  érdek lődése ta n ú s íto tt. A  Q uadro G aléria  
k iá llítá sa  íg y  teh á t az m ezte len  te s t  tém ája á lta l L övith  é letm űvének  
k eresz tm etsze té t tá r ta  elénk .

VISKY MÁRIA
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HELIKON

A  Magyar írószövetség és a Kertész 
László Hajdúsági Irodalmi Kör szerve
zésében harmadik alkalommal került 
megrendezésre 2014. június 24-28. kö
zött a Hajdúböszörményi írótábor. Az öt
napos rendezvényen a kortárs irodalmi 
programok és szemináriumok mellett a 
színház, a zene és a képzőművészet is 
szerephez jutott.

Jú liu s 18-án, pénteken este 8 órá
tól Sepsiszentgyörgyön a Tein teaház
ban mutatták be Nagy Koppány Zsolt 
Nem kell vala megvénülnöd 2.0 című re
gényét. A szerzővel Kudelász Nobel be
szélgetett.

H arm adik alkalommal szervezte 
meg a Fiatal írók Szövetséges (FISZ) 
a nyári táborát Visegrádon. A szakmai 
program, beszélgetés mellett a részt
vevők a kortárs irodalom meghatáro
zó alakjaival, Tolnai Ottóval, Grendel 
Lajossal, Tompa Andreával és Szvoren 
Edinával találkozhattak.

Irodalom és identitás alcímmel im
már 11. alkalommal szervezték meg 
Nagyváradon a Partiumi írótábort júli
us 10—12 között. A meghívott irodalom
tudósok és szerzők az előadásaik során 
arra keresték a választ, milyen a régió 
identitása és hogyan jelenik ez meg a 
művészetben.

A  Látó Irodalmi Játékok 43. kiadá
sán a budapesti József Attila Kör három 
szerzője olvasott fel verseiből július 9-én 
a marosvásárhelyi G. Caféban. Három 
költő három verseskönyvével mutat
kozott be: Nagy Márta Júlia Ophelia a 
kádban, Tóth Kinga All Machine, vala
mint Szőcs Petra Kétvízköz című köte
tével. A szerzőkkel Szabó Róbert Csaba 
beszélgetett.

Jú liu s 18-20. között hivatalos ün
nepség keretében megnyitotta kapuit a 
valkói Jékely Irodalmi Kert. A pavilont 
Magdó János főkonzul nyitotta meg, me
lyet kortárs írók, irodalomtörténészek 
beszélgetése követett. Péterfy Sarolttal, 
Karácsonyi Zsolttal, Vallasek Júliával,

Balázs Imre Józseffel, valamint Lövétei 
Lázár Lászlóval Csender Levente be
szélgetett. A Jékely Irodalmi Kert be
került a 2014-es Velencei Építészeti 
Biennálé Magyar Pavilonjának 21 tabló
ja közé, mint kiemelkedő közösségi épí
tészeti alkotás.

A  július 22-27. között 25. alkalom
mal megrendezett Tusványos Nyári 
Szabadegyetem irodalmi programjának 
vendége volt 24-én, csütörtökön Székely 
Csaba drámaíró, Seregi Zoltán rende
ző és György Attila író, akik a kortárs 
magyar dráma helyzetéről beszélget
tek Fekete Péter, a békéscsabai Jókai 
Színház igazgatójának moderálásával. 
Ugyancsak csütörtökön a Székelyföld 
folyóirat szerkesztői (Lövétei Lázár 
László, Fekete Vince, Molnár Vilmos 
és György Attila) bemutatták a lap 
200. Számát. 25-én, pénteken Demeter 
Szilárd beszélgetett Papp Attila Zsolttal 
új verseskötetéről.

mi.

Lent és fent
VÍZSZINTES
1. John Greenleaf W hittier afo

rizmája; első rész. 11. Építészeti 
stílus. 12. Modern tánc, 13. Az a r
gon vegyjele. 15. A holmium vegyje- 
le. 16. Néma gésa! 18. Piff-...; hang
utánzó szó. 19. Lápréti növény. 20. 
„Oh, áldott a ...-írása” (Arany János). 
23. Olasz hárm as. 24. Húsz fele 25. 
Nagyot mondó. 27. Rangjelző elő
tag. 28. Arrafelé! 29. Bátorkodó. 30. 
Bácskai település lakója. 32. Tejipari 
melléktermék. 33. Fészekaljnyi kis
kutya. 35. Fekete István gólyája. 
36. Ama. 37. Ady egyik álneve. 38. 
Kicsinyítő képző. 39. Francia író 
(Louis). 41. Gyeplő, tájszóval. 42. A 
Rajna mellékvize. 44. Ragasztószer. 
45. Hangulat. 46. Dél-amerikai or
szág. 48. Házimozi. 43. Kókadni 
kezd! 50. Latin kettős betű. 51. 
Attila az oviban. 53. Labdát ma
gasan a kapu elé rúgó. 56. John

Greenleaf W hittier aforizmája; má
sodik, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Morfológia. 2. Az irídium vegy

jele. 3. Semmikor 4. Mosópor m ár
kája. 5. Sápadni kezd! 6. Hagyó, 
eresztő. 7, Megbízott, röviden 8. 
Árpaszemek! 9. Gépkocsimárka. 10. 
Spanyol város lakója. 14. A felüle
tére jegyez. 17. Pipázik (népies). 20. 
Üres kéz! 21. Elszáradt növényi szár. 
22. Hiteles mérték. 25. Róma folyó
ja. 26. Régies hangulatú. 29. Via ... 
(Knittel). 31. Annyi mint, röviden.
32. Ismételt tiltás. 33. Orosz város.
34. Addsza! 35. Budapest egyik pá
lyaudvara. 36. Folyadék a kopo
nyaüregben. 37. Juhtejtermék. 38. 
Körmével váj. 40. Hangya, ango
lul. 41. Egyezőek! 43. Szigetlakó nép 
tagja. 45. Üdítőital. 47. Veszprém 
megyei község. 49. Lóbetegség. 52. 
Hangzópáros. 54. Ro Te ...; dél-kore
ai politikus. 55. Ragadozó ...: balin.R.T.

A Helikon 14.
szám ában közölt 
Könyvek című  
rejtvény megfejtése: 
Egy jó mondás 
többet ér egy rossz 
könyvnél.
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primária$i Consiliul 

Local Cluj-Napoca

Proiect rea liza t cu sprijinul P rim áriei §i Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala és Városi Tanácsa is tám ogatja.
Proiectul sus^ine candidatura ora§ului Cluj-Napoca la titlul 
de Capitalä Culturalä Europeaná 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 
2021 címre benyújtott pályázatát 
Kiadványunk a R om án K u ltu rá lis  M in isz tér iu m  támogatásával jelenik meg

Visít cluj
The Heart v f Transylvania
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