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MARKÓ BÉLA

R ím k é n y sz e r
Nekem már a világ 
nem több, mint rímkényszer, 
illesztget folyton egy 
mennyei Diszpécser,

felhó't az esővel, 
tyúkot a csirkével, 
disznót a moslékkal, 
Ulyssest Kirkével,

gyöngyöt a kagylóval, 
napfényt a visszfénnyel, 
néz engem, s nem tudom, 
mit fonnyaszt, mit érlel,

ki rakta egy helyre 
kutyát a sintérrel, 
dobognék napestig, 
s kinek a szívével?

Kinek a vásznával, 
kinek a színével, 
s hogyha majd elmegyek, 
tán Isten hírével?

Vagy mégsem az Isten, 
aki csak mind kérlel, 
testemet, telkemet 
az ördög vinné el?

Testemen nincs bilincs, 
telkemen nincs ékszer, 
várom, hogy a Költő 
mit kezd a hívével.

Az aranyeső is 
egész nap kint térdel, 
bejönne, ha hívnám 
egyetlen intéssel.

így teljes, ami van, 
padlással, pincével, 
égiek, földiek 
mocskával, kincsével.

Hívórím vagyok tán 
egy üres címkével, 
amikor nem látlak, 
nincs nappal, nincs éjjel.

S ha látlak, itt a nyár, 
így nő fel, így ég el, 
megtelik a kertem 
verébbel, cinkével.

Kínrím vagy asszonánc, 
mindegy, hogy mit végzel, 
légy velem örökké, 
szerelmem, rímkényszer...

• M ircea D inescuval beszélget D em ény Péter
• Vallasek Júlia: A ngolkeringő 11.

• Elek Tibor: Klasszicizáló beérkezés
• Sebestyén M ihály prózája
• Szántai János: Janovics-könyv, három

nyelven
• A NAGY KILOMETRIK
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Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
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Beszélgetés Mircea Dinescuval

Angyal a határon
„Hagyd csak, én borász vagyok!”, 

kiált utánam, mikor elindulok a 
pult felé -  azon egyezkedtünk, ki fi
zessen. Én erőltettem rá az interjút, 
mégsem hagyja nekem a cehhet. Hát 
némi lelkifurdalással, de eljövök.

A TIFF Házban ülünk a Kolozsvári 
Magyar Napokon. Előző nap főzött 
egyet Márkus-Barbarossa Jánossal, 
ma délután borkóstolót tart az 
Egyetemiek Házában. Ez a félóra 
azonban az enyém, illetve a Helikoné.

-  Tegnap említette Carl Sandburghot, 
aki szerint „a költészet egy tengeri állat, 
amelyik a szárazföldön született, és most 
tanul repülni”. Ahogy mesélt a berbécsto- 
kány főzése közben, végig a spontaneitását 
csodáltam, miközben a vers mégis ihlet és 
kordában tartás feszültségéből keletkezik...

-  Nem tudjuk, mi a vers, hogyan kelet
kezik. Én húszévesen akár naponta ver
set írtam, az utóbbi hét évben viszont hú
szat az egész idd alatt. A vers olyan, akár 
a természetes kiválasztódás folyamata, 
mint egy illat, melyet az ember maga kö
rül áraszt — és egyszer csak kiszárad...

-  Miért?

-  Mert elveszted az illúzióidat. Miskin 
herceg kérdezi: „Megváltja-e a szépség 
a világot?” Amíg húszéves vagy, hiszel 
abban, hogy erre a kérdésre igennel le
het válaszolni, ahogy azonban telik az 
idő, egyre nehezebb hinni ebben. Én vi
szont hál’ Istennek felfedeztem, hogy a 
költészet nemcsak a nyelvben rejtőzik 
és működik, hanem a szabad levegőn is, 
mindenben. A vágyban. Bizonyára tud
ja, hogy Petrarca soha nem kapta meg 
Laurát -  ha megkapta volna, most egyet
len szonettjét sem olvashatnánk. A szép
ség olyan, mint az utolsó alma, mely va
lamilyen véletlen folytán az ágak között 
maradt, és még ha netán nyüves is, ak
kor is összegyűlt benne a nyár minden 
zamata.

-  Említette Sandburghot, Dosztojev
szkijt, Petrarcát... Ki az ön kedvenc írója?

— Caragiale. Szinte azt mondanám, 
jobb, mint Eminescu.

— Ezt hogy érti?

— Eminescu csodálatos, a legnagyobb 
román költő. Caragiale azonban író — érti, 
író, nem prózai ró! A darabjai, a novellái, a 
publicisztikája -  nézze meg a publiciszti
káját, lapozza fel! Eminescu cikkei elavul
tak, nacionalista felhangok rontják őket, 
hiszen Eminescu konzervatív meggyőző
désű ember volt. Caragiale cikkei ellenben 
élők, lüktetők. O az én ősöm, mesterem.

— És Eminescu mellett kit szeret még, 
melyik költőt?

— A két világháború közötti nagy né
gyest: Arghezi, Bacovia, Ion Barbu, Blaga. 
Ezektől félek én, nem a mai fiataloktól 
vagy a kortársaktól. Azt szoktam monda
ni, én nem az élőktől félek, hanem a ha
lottaktól, akik itt lihegnek a tarkómon. 
Úgy érzem, a maiakban kevés a művészi 
intelligencia, abban az értelemben, hogy 
meg tudnának feledkezni költő mivoltuk
ról. A mai versek nagy része horgolva van, 
mesterkélt. Ha a vers nem természetesen 
árad, ki kell várni, amíg megérkezik.

— Felmerült itt a nacionalizmus. Nem 
lehet Ont ezzel vádolni. Talán azért, mert 
ilyen környezetben él: a felesége, Masha fé
lig magyar, félig orosz? Vagy más oka van?

— Soha nem gyűlöltem az idegene
ket. Slobozián születtem, de nyaraimat 
anyai nagyapámmal töltöttem egy fa
luban a Báráganban, és ő egy nagysze
rű ember volt: kertész, ízlelgetés, szeret
te a nőket, az ételt, a bort... Dúlt benne 
a kíváncsiság: ha meglátott egy ismeret
lent, rögtön megkérdezte: honnan jössz? 
Nem tudom, tudja-e, de Ferdinánd király 
a Báráganban adott földet erdélyi kato
náinak, mert Erdélyben már nem volt. 
így lett néhány alföldi falu erdélyi jel
legű: rendezettebbek, gondozottabbak, 
szebbek. Anyám is, apám is Erdélyből 
származik, én azonban regátinak tartom 
magam.

-  A berbécstokány mellett a töltött ká- 
posztácska (särmälute) ürügyén Sado- 
veanut emlegette. Miért fontos Önnek, 
hogy ő is szerette?

-  Nézze, én mindig szerettem az olyan 
írókat, akiktől megtudom, mit esznek 
a szereplők. Dosztojevszkij például ha
talmas író, de a fogásokat nem részlete
zi. Én viszont azt gondolom, kultúra és 
gasztronómia mélységesen összefüggnek. 
Nem véletlenül lettem borász.

Sadoveanuról meg legendák keringe
nek, hogy milyen nagyokat evett, milyen 
nagyokat vadászott... Hát nem mellékes, 
hogy szerette a töltött káposztácskát. 
Egyáltalán: a konyha fontos. A konyhá
nak köszönhetően őrizte meg a román 
nép a vallását -  elsőként a világon beve
zette a cateringet, hiszen Bécs alá szállí
tott ételt a töröknek.

-  Tudna másutt élni?

-  Nem. Idegesít a romániai helyzet, 
de Cetatén, a Duna partján egész jól el
vagyok. Van egy kis farmom, szőlőm, 
évi három-négyszázezer palack bort ter
melek, és létrehoztam egy Angyalparkot 
(Inger Pare), mert amikor a politikusok 
megalapították a Drakula Parkot, úgy 
gondoltam, ha máshol nem, legalább itt, a 
határon átrepült olykor egy angyal Film- 
és szobrásztábort szervezek, és olyankor 
nem bánom, mi történik a politikában. 
Egyébként Sandburgh kecskefarmer volt, 
Lamartine pedig, A tó romantikus szer
zője, borkereskedő. A borból élt, s a vizet 
énekelte meg.

Meg aztán én egy román anyanyelvű 
többnyelvű ember vagyok. Fordítottam 
ugyan orosz verseket, de inkább átírtam 
őket, és sajnáltam, hogy a más neve alatt 
jelentek meg.

-  Erről ju t eszembe. Sok nyelvre lefordí
tották, magyarul több publicisztikakötete 
napvilágot látott. Hogyan viszonyul ezek
hez?

-  Nem engedem meg akárkinek, hogy 
lefordítsa a verseimet. 1989-ben megje
lent egy német kötetem Werner Söllner 
fordításában a Suhrkampnál, és a 
Frankfurter Allgemeine Zeitung azt ír
ta róla, „konzseniális fordítások”. Mint 
mondtam, az igazi fordítás az, amelyik a 
maga nyelvén újragondolja a verset.

DEMÉNY PÉTER

M ircea D in escu
Román költő, író, fordító, borász, publicista és üzletember. Slobozián született 

1950. november 11-én. Ott is nőtt fel, majd korán kezdett költészettel foglalkozni. 
Korai verseiből Csiki László jelentetett meg magyar fordításban válogatást a Román 
Költők sorozatban. Szembekerült a kommunista vezetéssel, 1989-ben házi őrizet
ben tartotta a Szekuritáté. Az 1989-es romániai forradalom egyik vezéralakja volt. 
Prominens szerepet vállalt a forradalomban, nem sokkal később azonban hátat for
dított a politikának — azonban a mai napig, bár konkrét politikai szerepet nem vál
lal, publicistaként, tévékommentátorként hallatja a hangját közéleti kérdésekben.

Társalapítója volt az Academia Cafavencu szatirikus lapnak, amelyből 1998-ban 
kilépett, és saját lapokat alapított (Piai cu Bői, Aspirina Sáracului). A könyveivel 
keresett pénz egy részét a mezőgazdaságba fektette, az ő tulajdonában áll a Vinul 
Mo§ierului néven forgalmazott bort készítő pincészet.

Tizenhat verseskötete jelent meg, költeményeit számos nyelvre lefordították, ő 
maga is fordít. Számos rangos romániai és nemzetközi kitüntetés birtokosa.
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Angolkeringő 11. 
Rejtőzködő félelem
(Mark Haddon: The Red House)
„Remekül válogatod a szereplőidet, 

szívemnek kedves helyen gyűjtőd őket 
össze. Három-négy család egy faluban, 
ennél több nem is kell egy írónak” -  ír
ja 1814-ben egyik levelében Jane Austen 
regényírással kísérletező' unokahúgá
nak. Austennél feltétlenül bálokra és 
utazásokra van szükség ahhoz, hogy a 
cselekmény felpörögjön, a fordulatok be
következzenek. A vidéki házak szalonja
iban és reggelizó'asztalai mellett viszont, 
miközben látszólag nem történik semmi, 
csak úgy szikrázik a feszültség.

Legyen az krimi, lektűr vagy szép- 
irodalom, Agatha Christietó'l, P. G. 
Wodehouse-ig, Virginia Woolftól lan 
McEwanig minden olvasó által „általáno
san elfogadott igazság”, hogy ha néhány 
embert összezárnak pár napra egy vidé
ki házban, eló'bb-utóbb összetűzésekre, 
bocsánatkérésekre, szövetségek kötésére 
és árulásra kerül sor. A különböző' gene
rációkat egymással szembefordító, majd 
kibékítő családtörténet a huszadik szá
zad fordulóján, első felében volt igazán 
népszerű. Mark Haddon gesztusa, amely- 
lyel egy házba gyűjt különféle családta
gokat, hogy a műfaj konvencióit követve 
szembeforduljanak egymással, ugyanak
kor megpróbálják meg is érteni egymást, 
olyannyira szabványkövető, hogy az már 
merésznek is mondható. Ahogy első fel
nőtteknek írt, sikerkönyvvé lett regé
nye, a 2003-as A kutya különös esete az 
éjszakában voltaképpen nem tesz mást, 
mint átlép a detektívregény megszokott 
„kiagyilkos?/whodunit” kérdésén, úgy új 
regényében, a 2012-es The Red House- 
ban (A Vörös ház) sem hagyományosnak 
mondott családregénnyel van dolgunk.

Christopher Boone az első regény nar
rátora, egy tizenöt éves, autista fiú, aki 
a szomszéd pudlijának megölését kutat
va fedi fel családja titkolt ügyeit, és ta
lálja meg halottnak hitt anyját. A ku
tya különös esete az éjszakában azonban 
nem a nyomozás története, hanem a ka
masz Christopheré, az autisták avatat
lanok számára különös, felfoghatatlan 
belső szabályok mentén formálódó vilá
gának rajza. Christopher John Francis 
Boone Asperger-szindrómás, fel tudja 
mondani „a világ összes országát és fő
városait, és minden prímszámot 7057- 
ig. Jól kijön az állatokkal, de nem érti az 
emberi érzelmeket. Nem bírja elviselni, 
ha megérintik. És gyűlöli a sárga színt.” 
Életét fellebbezhetetlen törvényekké 
nőtt apró szokások irányítják, ezek is
meretében válik a nagy földrajzi felfede
zések korát megszégyenítő, világterem- 
tő hőstetté a pudligyilkos személyének 
leleplezése közben mintegy mellékesen 
kibontakozó családi dráma megismeré
se és egy londoni utazás.

A The Red House látszólag hagyo
mányos angol regényvilágot ígér: van 
benne vidéki udvarház, néhány ki- 
sebb-nagyobb családi titok, szerelem 
és hűtlenség, egy kvázi-gyilkosság (az 
egyik szereplő agyonüt egy patkány- 
méregtől haldokló cickányt), némi hő
siesség és még egy kísértet is. Mégsem 
a Hitchcock-filmek sokaságát ihlető 
Daphne du Maurier Rebeccáját olvas
suk, hanem egy nagyon egyszerű, hu
szonegyedik századi történetet, amely
ben a ház titokzatosságát nem a korhadt 
lépcsők nyikorgása okozza, hanem az 
akadozó, kiszámíthatatlan térerő.

Mark Haddon nyolc embert, négy fel
nőttet és négy gyermeket zár össze egy 
hétre, hogy „ne tegyenek semmit, és él
vezzék”. Richard, a jól kereső edinburghi 
orvos húsz éve nem tartotta a kapcso
latot húgával. Amikor anyjuk temeté
sén találkoznak, egy hirtelen támadt 
ötlettől vezérelve meghívja az anya
gi gondokkal vesződő Angélát családos
tól, hogy töltsenek együtt egy hetet egy 
Herefordshire-i vidéki házban. A gyer
mekkori emlékek idézésére, gyermekko
ri traumák feloldására szánt vakációra 
Richard magával hozza második felesé
gét, Louisát és annak kamasz lányát, 
Melissát, míg Angela örök munkakere-

ső, link férjével, Dominickal és három 
gyermekükkel, a tizenhét éves atléta 
Alexszel, a tizenöt éves, frissen hívő ke
reszténnyé vált Daisyvel és a nyolcéves 
Benjyvel érkezik, akit egzisztenciális 
kérdések, szuperhősök és az altesti hu
mor különféle formái foglalkoztatnak.

Nyolc ember, akiket vérségi és há
zassági kötelékek fűznek össze, de akik 
voltaképpen szinte semmit nem tudnak

egymásról. És ez a nem tudás nem csu
pán azokra vonatkozik, akik gyakorla
tilag először találkoznak, nem csak a 
testvérek idegenek egymás számára, 
de a történet során kiderül, hogy a há
zastársak is titkolóznak egymás előtt, 
szülők és gyerekek sem értik meg egy
mást. Ebben nincs semmi különös, de 
az idegenség attól még fáj, érzékelteti 
Haddon.

„Nem törte össze a kocsit és nem csi
nált fel senkit, amiért hálásak lehetnek 
neki, de mindig ott volt a távolság -  gon
dolja Dominic a nagyfiáról. (...) Lehet 
hogy ez is valami tinédzser-dolog. A szü
lő dolga, hogy végzetesen és totálisan té
vedjen. Végül is nincs rád szükségük, a 
nemzedékek, mint fán a levelek, a fiata
lok átveszik tőled a világot, amely már 
nem is érdekel igazán.”

A regény impresszionista indításá
ban sorra jelenik meg a nyolc szereplő, 
ahogy autón, illetve vonaton tartanak 
Hay on Wye felé, ahol egy bérelt ház 
várja őket, benne „scrabble, rongyos do
boz valamelyik fiókban, egy ötvenegy 
darabos kártyapakli és egy kecskefarm 
prospektusa. És persze eső.” Az ablak 
túloldalán felvillannak és eltűnnek ké
pek, apró jelenetek. A gyors váltások 
miatt az olvasó eleinte nem is érzékeli, 
éppen melyik szereplő belső monológjá
ba hallgat bele.

Könyvrészletek, zenefoszlányok, té
véműsorok töredékei keverednek intim 
gondolatokkal, levélrészletekkel, bevá
sárlások listájával. A mindennapi élet 
pontosan megfigyelt és visszaadott ba
nális pillanatait átszövi a környező táj 
derűs szépségének leírása vagy egyik
másik szereplő gondolatai arról, hogy 
vajon milyen lehetett a régi háznak és 
lakóinak élete. A jelen pillanat átfutó 
képeinek egy része szinte véletlensze
rűen rögzül, emlékké válik, de az emlé
kezet néha pontatlanul helyezi el ó'ket: 
„valahányszor Louisának eszébe jut a 
völgy, úgy fog emlékezni rá, hogy felpil
lant a kertből, és egy repülőt lát, éghet 
a motorja, mert füstöt és lángcsóvát húz 
maga után, holott ezt majd csak haza
menet fogja látni, amikor egy repülőtér 
mellett hajtanak el.”

A The Red House első látásra nem 
kifejezetten olvasóbarát próza, Mark 
Haddon a gondolatfolyam Virginia Woolf 
óta bevált technikáját alkalmazza, de 
egy pörgős videoklip gyors vágásaival: 
néha bekezdésenként más-más személy 
kerül a figyelem fókuszába. A párbeszé
dek dőlt betűvel szedettek, mintha hát
térzajként hallanánk őket, itt sosem az a 
fontos, ami elhangzik, hanem amit gon
dolnak róla. A nyolc ember gondolatai 
helyenként összecsengenek, de többnyi
re nyolc különböző dallamként futnak 
egymás mellett. Haddon ezzel a próza
technikával aláhúzza azt, amit a regény 
cselekménye is érzékeltet, hogy a szoros
nak, sorsszerűnek hitt kapcsolatokban 
is mennyire egyedül tud lenni az ember.

> » »  folytatás a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról

A változó fókuszú közelképekből las
san kirajzolódik, hogy miközben lát
szólag pihennek és élvezni próbálják 
egymás társaságát a vigasztalhatatla- 
nul zuhogó angol esőben, egyik szerep
lő sincs igazán jelen, mindannyian saját 
életük megoldatlan konfliktusait hur
colták magukkal a telefonos fedettség
gel és internetkapcsolattal nem, vagy 
csak a széljárás függvényében, mintegy 
véletlenszerűen rendelkező udvarházba.

A szereplők legtöbbjét valamilyen ki
mondatlan probléma nyomasztja, ame
lyet megpróbálnak felfüggeszteni egy 
hétre, de szabadulni tőle természetesen 
nem tudnak. Richard egy küszöbön ál
ló maipraxis pere miatt aggódik, Louisa 
azon őrlődik, beszéljen-e a konzerva
tív Richarddal drogozással, depresszió
val és üres szexuális kapcsolatokkal teli 
múltjáról, Dominicot egyre kényelmetle
nebbnek érzett házasságon kívüli kap
csolata nyomasztja. A tanári munkájá
ban kiégett, elfásult Angela mindegyre 
halva született csecsemőjének szellemét 
látja, a lányét, aki azon a héten töltené 
be tizennyolcadik évét, és akinek a ne
vét rajta kívül a családból már minden
ki elfeledte. A szép Melissa az iskolából 
való kicsapástól fél, Daisy esze az élet 
értelmén, Benjyé az elmúláson, Alexé a 
szexen és a pályaválasztáson jár.

Richard és Angela problémás szü
lők traumatizált gyermekei, egy zsar
noki apa és egy alkoholizmusba mene
külő anya árnyékában nőttek fel. Az 
egyhetes vakáció alatt ismerik fel azt, 
hogy emlékeikben más-más szülők él
nek, hogy a kettőjük közti távolságért 
(„Sokszor nehezemre esik elhinni, hogy 
Richard meg én rokonok vagyunk”) va
lahol a soha el nem ismert, emlékek
ben kiigazított, felejtéssel kozmeti

kázott gyermekkor okolható. Angela 
törleszteni, számon kérni érkezik, elis
merésre vágyik, amiért az ismert kép
let szerint éveken át ő törődött haldokló 
anyjukkal, míg Richard csak a csek
keket küldte és gondosan került min
den kapcsolatot. Richard viszont szíve
sebben tetszeleg a számára kényelmes, 
nagyvonalú házigazda szerepében, 
nem akarja felnyitni a már lezártnak 
tekintett múltat. Végül mindketten 
kénytelenek engedni, egymás felé for
dulni, elfogadni, hogy életük meghatá
rozó élménye, a közös gyermekkor más
más módon él bennük, és hogy éppen 
kettejük közös erőfeszítésére van szük
ség ahhoz, hogy szembe tudjanak nézni 
vele. Richard és Angela nem találnak 
vissza a testvéri szeretet elveszített ér
zéséhez, idegenek maradnak egymás 
számára, de olyan idegenek, akik talán 
már tudnak beszélni egymással.

A gyors fókuszváltásoknak köszön
hetően Haddon nemcsak megragad
ja azt, ami az egyes nemzedékek fejé
ben jár, hanem állandóan ütközteti is 
azokat. Felnőttek, kamaszok és a gyer
mek Benjy kirajzolódó portréi közül a 
gyermek/kamaszportrék tűnnek sike
rültebbeknek. Miközben a felnőttek 
meglehetősen egysíkúak, van egy erős, 
határozott férfi (Richard) és egy önmeg
valósításra képtelen lúzer (Dominic), 
egy gondoskodó, csinos nő (Louisa) és 
egy, a folyamatos gondoskodásban el
fásult (Angela), addig kamasz gyerme
keik, és a serdülőkoron még innen vá
rakozó Benjy helykeresése, formálódó 
jelleme izgalmas portrékat eredményez.

A tizenöt éves, gyönyörű Melissa a 
tinifilmekből ismert „szívtelen, menő 
csaj”, aki miatt egyik meghurcolt osz
tálytársnője öngyilkosságot kísérelt 
meg. O a ravasz manipulátor, a takti
kusjátékos, aki közben szenved az üres
ségtől, a szeretetlenségtől, az igazi cé
lok hiányától. Kislányként vágyik arra, 
hogy szeressék, tüskés kamaszként ri
asztja el a kedvességet, érzéki és jéghi
deg femme fatale, aki éjszakánként te
lesírja a párnáját. „Olyan lesz, mint az 
apja: gazdag, sikeres és mindig minden
kire dühös” -  mondja róla az édesanyja.

Az ugyancsak tizenöt éves Daisyt a vi
lág és az élet értelme izgatja, a frissen 
megtalált keresztény hit (amit laikus 
családja némi lenézéssel kezel), és a vá
ratlan homoszexuális indíttatásban meg
nyilvánuló ébredező szexualitás. Daisy 
igazi csendes, befele forduló kamaszlány, 
aki kétségbeesetten próbálja megtalálni 
a különféle indíttatások között önmagát, 
a kitárulni látszó lehetséges utak közül a 
„helyes” és „egyedül üdvözítő” utat.

Benjyt egzisztenciális kérdések nyo
masztják, a nagymama halála és te
metése óta a létezés és a halál gondo
lata foglalkoztatja. Zavarja, hogy nem 
érti a felnőttek világának szabálya
it, kényelmetlenül és elveszetten ér
zi magát az érkezések, távozások, 
ajándékozások és megköszönések ri
tuáléi között. Nintendo és fakard a he

lyi szuvenírboltból, esti mese és utazá
sokra a kő-papír-olló Benjy által kiötölt 
változata, amit „kaka-pisi-hányásnak” 
neveznek, a nagytestvérekkel való me
leg, hol bakalódó, hol összeboruló kap
csolat, ilyesmikből áll Benjy vakációja, 
amelyet azonban minduntalan beárnyé
kol az, hogy képtelen megbékélni az el
múlás gondolatával. „Mert Benjy pan
daként vagy gorillaként szeretett volna 
visszatérni, de bármibe beleegyezett 
volna, ha biztosítják, hogy visszatérhet. 
Nem akart arra gondolni, mi történt a 
cickánnyal, mi történt Nagyival, nem fi
gyelt oda Alexre, és beleírta a nevét a ri- 
zottóba, nehogy elsírja magát.”

A könyv talán legemlékezetesebb fi
gurája Alex, aki tesztoszterontól vib
ráló, nemtörődöm kamaszként érke
zik a Vörös házba, ahol esténként hol 
Melissáról, hol az anyjáról fantáziáivá 
önkielégít a fürdőszobában, reggelen
ként kilométereket szalad a környező 
dombokon és rövidesen összeakaszko
dik a családfő és alfahím szerepet játszó 
Richarddal. Kamaszgyerekként érkezik, 
egy hét múlva erős, másokról gondos
kodni képes férfiként távozik, és ebben 
nem csak az játszik szerepet, hogy meg
menti balesetet szenvedett nagybátyját 
a viharban. Alex felnőtté válik, amikor 
felismeri, hogy gyenge és komolytalan 
apja helyett neki kell vigasztalnia két
ségbeesett húgát, támaszt biztosítania 
öccsének és kímélnie az idegösszeomlás 
szélén álló anyját. Ehhez persze elenged
hetetlen az apával való konfrontálódás, 
a rituális „apagyilkosság” amelynek 
végén Alex tudja: „igen, az apja lusta, 
gyenge és önző, de ő áll közte és vala
mi más között, ami hideg, hatalmas, sö
tét és teljesen embertelen. Rájön, hogy 
amikor majd meg fog halni, a szülei nem 
lesznek ott, hogy átöleljék. Először életé
ben valóban egyedül van.”

A halál mindig is jelen volt Mark 
Haddon munkáiban, de most mint
ha erőteljesebben érződne: a Vörös ház 
minden alkalmi lakójának szívében szo
rongás bujkál. Ez a rejtőzködő félelem 
nem indít nagy tettekre, nem jár nagy 
felismerésekkel. Eltelik egy hét, és a 
nyolc ember csaknem ugyanolyan ide
gen marad egymás számára, mint ami
kor megérkeztek. Majdnem. Mert azért 
megtettek apró lépéseket egymás felé, 
és ha nyugalmat nem is, de valamelyest 
éleslátást mégis nyertek a konfliktu
sokból, valamennyi vigaszt merítettek 
abból, hogy a kényszerű közelség ha
tására beszélhettek félelmeikről, meg
hallgathatták mások gondjait. Ezt a fél
szeg egymás felé fordulást, amit már 
nem a vérségi kötelékek, hanem a kö
zös élmények és a szimpátia hitelesít, 
jobban érzékeli a műszer, mint az em
berek. Távozáskor elkészül az elmarad
hatatlan csoportkép, és évekkel később, 
ha rápillantanak, „rádöbbennek, hogy a 
fényképezőgép mindannyiuknál tisztáb
ban látott valamit”.

VALLASEK JÚLIA
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SEBESTYÉN MIHÁLY

A  P la c e  P ig a lle
Alig néhány lépésnyire történt Neo

non Feri tanyájától. Nem, inkább a ház 
eló'tt. Necnon Feri nem tartózkodott 
odahaza, éppen fent volt a vágtereken, 
ahol térplasztikázott. Mellette hever
tek a vágtér darabjai, abból akarta ösz- 
szerakni a Place Pigalle egészét, aho
gyan egy réges-régi képeslapon látta, 
amit még Lenke néni és Bolzano kül
dött a címükre. A lap érkezése érthető' 
riadalmat keltett a Tyúkmérő utcában, 
ebben a belvárostól viszonylag nyugatra 
esó' házsorban — félszeg utca volt ugyan
is, csupán a páros oldalát építették be, 
a páratlan oldalra egy hatalmas pan- 
nót feszítettek ki a városi tervezőhiva- 
tal mérnökei, technikusai és rajzolói, 
amelyen mindenki szeme láttára vázol
ták a jövendő' Tyúkmérő utcai lakóte
lep perspektivikus panorámáját vagy 
panoramikus perspektíváját -  nézőpont 
kérdése -  gyönyörű magas épületeket, 
tornyokat, erkélyes balkonokat és balos 
loggiákat, tükörfényes üzleteket és par
kok tulipán szegélyezte szeleikéit láthat
ta az arra járó bennszülöttek ritkasá
ga, mert különben még a környék kóbor 
kutyái is elkerülték a Tyúkmérő utcát, 
amiben semmi szenzációs vagy csont
forradás nem volt. Aztán valami tör
tént odakint a nagypolitikában, mert a 
pannó, melyen a perspektíva panorámá- 
zott és a szél hárfázott, míg rá nem fá
zott, csupán kép maradt, soha sem épült 
meg a Tyúkméró' utca páratlan oldala, 
elrongyolódott a páratlan perspektíva, a 
nagyívű jövőre látás, az utca nyugalmát 
semmi sem zavarta már, a suhancok cél
ba dobtak, ki találja el a virtuális hús
bolt cégtábláját, ki töri be a tükörkira
katot, ki dobja be pontosan a kilencedik 
emeleti ablakokat egyetlen hajítással, 
abból is a balsó kilencest és így tovább 
egészen az utca végéig.

Necnon Feriék képeslapját sokan 
megtekintették az utca lakói közül, töb
ben csak pislogtak, topogtak a küszö
bön, be sem mertek lépni olyan ház
ba, ahová párizsi képes levelezőlapokat 
hord a posta, mert mit mondanának 
az utcabizottságnál, mit szólna hozzá 
Vágodi Sera elvtársnó', az ellenállók a 
nyakukon hordott reális fejüket ingat
ták, és közönséges hamisítványnak tar
tották, amelyet minden párizsi utca
sarkon árusítanak szökött fegyencek és 
fagyűző laskatolvajok, mondták is: ilyen 
nó'k nincsenek is a világon, és különben 
is, ki van ficamodva csípőjük, ami egy
általán nem élvezetes. Mások azt állí
tották, hogy ők már látták ezt a képes
lapot Purcifal Gandolfnál, az ismert 
bélyegárusnál, akinek az unokatestvé
re a legfantasztikusabb képeket tudja 
hamisítani, ebből él Purcifal. Ilyeneket

ö s s z e il le s z té s e i
sóz rá a belvárosban császkáló turis
tákra, mint hiteles belvárosi látképet. 
Csak egyetlen ember akadt az egész 
Tyúkmérő utcában, aki illő csodálattal 
és kellő alázattal mérlegelte a látványt, 
aki egyszer szinte járt Párizsban, el is 
indult oda kishajóval, de végül is csak a 
botafogói bögrecsárdáig jutottak el, ott 
megálltak egy pohár habos jégvirágos 
brágára, és mire továbbindultak volna, 
a kishajó eltűnt. Szőrén-szálán. Hiába 
kereste az utazóközönség, a korcsma 
bögréből megtollasodott tulajdonosa, ta
vaszillatú Bögre Ágoston, sehol sem lát
ták. Az arra úszkálok egyöntetűen val
lották, hogy soha semmiféle kishajó 
nem járt még a Brágán, soha senki nem 
akadt, aki rendszeres vagy rendkívü
li járatot indított volna a Brága folyón 
egészen Párizsig, az egészet marhaság
nak, borközi állapot okozta érzéki csa
lódásnak jelentette ki a rendőrség által

felkért írás- és elmeszakértő. Necnon 
Feri is hallott az esetről, de nem tulaj
donított neki különösebb jelentőséget, 
mert örült annak, hogy akadt végre egy 
lélek, aki elhiszi, hogy Lenke néni és 
Bolzano jártak Párizsban, eljutottak a

Place Pigalle-ra és ott vehettek egy ké
peslapot Purcifal Gandolf második uno
katestvérétől, sir John Melodytól.

Na de mi van azzal az esettel, ami 
Necnon Feri tanyájától alig pár lépés
re vagy inkább előtte esett meg, ép
pen abban az időben (délelőtt vagy dél
után), amidőn Necnon Feri fent volt a 
vargányái vágtéren és megpróbálta ösz- 
szerakni a maga egyszerű, de alapjában 
véve egészséges észjárásával, a Placce 
Pigallet, ahogyan ő érzékelte sok-sok ha
vi nézegetés, nagyítózás után? Csak nem 
azt akarjátok mondani, hogy amióta 
megkapta a képeslapot -  Carte postaié
nak írják a hátoldalán -  azóta se éjjele, 
se nappala, ül a kezében egy nagyítóval, 
amit még kisgyermek korában nyert egy 
régi mustvásáron a célbadobótól?

De bizony, éppen ezt akarjuk elmon
dani, hogy Necnon Feri már minden 
részletet beemlékezett, elraktározott, a 
képre rá sem kellett pillantania, sandí
tania, elég volt félig letakarva a háza
kat néznie, fejben könnyen kiegészítet
te a hiányzó részleteket, talán szebben 
is, mint ahogyan sir John Melody ha
misította. Annyira ismerte a kiszögelé-

seket, cirádákat, lornyonos cikádlikat, 
ferdeszögben induló rézsűket, kisejtette 
a mélységeket, hogy beleszédült a pusz
ta gondolatba, amint a harmadik eme-

> » »  f o ly ta tá s  a  6. o ld a lo n
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» » >  folytatás az 5. oldalról

let fölé emelte tekintetét. Hiába a vá
ros, amelyben történetünk bonyolódik, 
alacsony volt és őszintén egyemeletes, 
csak a kormányzói palota volt három- 
szintes, de azt mindig is az őslakosok 
belülről fakadó természetes megveté
se övezte, mert a kormányzó dölyfös volt 
és kekeckedő, egyszer egy focimeccsen 
például kifogásolta a tizenegyes elvég
zését, kirendelte a földmérőket -  addig 
természetesen állt a mérkőzés akik 
pontosan kimérték a tizenegyest, ekkor 
azonban nem engedte meg Necnon Feri 
apjának, hogy az végezze el a büntetőt, 
holott az Öreg Feri bácsi volt a csapat 
legfélelmetesebb góllövője, egyszer még 
a Csimasz SC-nek is rúgott egy gólt, de 
azt a bíró nyilvánvaló kedvezésből sa
ját magának írta be, és hiába kértek 
jogorvoslatot az országos bírói tanács
tól, a gólhitelesítő intézet szakfogászá
tól, viasszal betömött fülekre talált min
den kérvényük, tehát a kormányzó, ez 
a mocskos jövevény saját magát futtat
ta rá a lasztira és akkora luftot rúgott, 
hogy azóta is a Nemzeti Sport címlapján 
szerepel intő példaként.

Tehát Ferencünk egyenletesen rakos
gatta a részleteket, mintha csak dominó
zott volna, tág volt a csend a vágtereken, 
mert a vargányási népet éppen va
rangyvadászatra rendelte ki a helység 
podestája, Szedlacsek Médy, és Necnon 
Feri olyan elmélyülten dolgozott, hogy 
semmit sem hallott abból, ami a háza 
előtt (esetleg attól néhány lépésnyire) 
történt. Épp a Place Pigalle közepén ál
ló emlékművet próbálta összerakni, saj
nos a pernahajder fotográfus éppen az 
emlékmű közepénél vágta el a képet, az 
került szerencsétlen módon a jobb szél
re, barbár mód félbemetszette a köztéri 
szobormányt, amiből így csak karok lát
szottak meg levegőbe rúgkapáló lólábak, 
ezért aztán virtuálisan egészítette ki, 
ahogyan ő gondolta a maga egyetemes
egyemeletes kisvárosi fejével, és persze 
a naponta panorámázott lakótelepi pers
pektíva arányaitól is -  tudatalattilag -  
befolyásolva.

Az emeletek viszonylag könnyen 
mentek, sok volt bennük az ismétlődő 
mechanikus mozzanat, zizzenet, üze
net, itt-ott került egy kisebb virág
kosár is, hogy oldja a kiomló cinerári- 
ák begóniakórusával az élettelenséget, 
másutt önhatalmúlag fregoliköteleket 
feszített ki, és a párizsi városháza ti
lalma ellenére néhány intim fehérne
műt is kiaggatott, hiába figyelmeztette 
őt a „brágai hajós”, hogy ez nem Nápoly 
vagy San Gimignano, ez Franciaország, 
a ráció hazája, Necnon Feri úgy gondol
ta, ezzel az apró toldással több nyüzs
gést, virtust, cselekvést visz be a Place 
Pigalle rekonstrukciójába. A manzárd
szobákba odaképzelte a mosdótálat 
és a félig megszáradt törülközőt, amit 
egy illatos testű hölgy hagyott egy sze

relmes éjszaka után a földre dobva. 
Egy festőt, amint kinyújtózva hever az 
ágyon, szinte mezítelen, izzadtságban 
fürdik a fülledt melegben, mellszőrzeté
be már fehér szálak vegyülnek, melyek 
fényesebben csillognak, mert az ablako
kat még nem tárták ki az erotikus éj
szaka után. A napsugár azért betűz a 
szobába, porsugarak mozdulnak lassan 
a teáskanna felé, mely egy zöld terítős 
asztalon áll, felborult poharak, félig 
kikortyolt konyakos pohár társaságá
ban. Necnon Feri elmélázott a részle
tek felett, a nő után nézett, aki éppen 
ebben a percben lépett ki a bérház ka
puján, hunyorgott a rázúduló reggeli 
sugárözönben, hiszen olyan hosszú és 
sötét a kanyargós lépcsősor a manzárd
tól az utcáig. Lift nincs. Minden pári
zsinak erős a lábikrája a rengeteg lép
csőmászástól. Talán kocogniuk sem 
kell, mint az elpuhult, agyonliftezett 
nyujorkáknak.

A városi ház előtt hirtelen leféke
zett egy terepjáró, maszkos terepru
hás alakok ugráltak ki, és berontottak 
Necnon Feri tanyájára. A nő a Palce 
Pigalle-on megriadt, a szájához kap
ta a kezét. Egy olyan maszkos, vas
kos briganti félrelökte, hogy a falnak 
esett. Pillanatok alatt hatalmas cső
dület támadt Necnon Feri háza előtt a 
Tyúkmérő utcában. Honnan került elő 
ez a rengeteg idegen alak? Máskor he
tekig csak egy-egy vénasszony battyog 
el a sarki fűszereshez, akinek ócska fü
vek nőnek az arcán, azért is hívják fű
szeresnek, ha a lábát látnák a népek, 
méltán visszeresnek hívnák, kunco
gott magába Necnon Feri, akinek fo
galma sem volt, mi történik a lakásán. 
A felrohanó különítményesek berúg
ták a vékony ajtót, recsegve törnek szét 
a deszkák, fürgén bebújtak a résen át 
és rajtaütnek a meglepett festőn, mert 
az a meztelen férfi, ha nem említet
tük volna, számon tartott piktor, meg 
nem értett krakéler zseni, aki a meg
lepetéstől meg sem moccanhatott, már
is kattant rajta a bilincs, senki nem 
kérdez semmit, a fickók nem is isme
rik Necnon Ferit, elég nekik, hogy ab
ban a manzárdszobában egy mezítelen 
pacákra bukkannak, a parancs az pa
rancs, lehurcolják a terepjáróhoz, be
dobják összekötözve és elrobognak. Az 
emberek hüledeznek, valaki tapsol
ni akar, de Gandolfék rászólnak, nem 
szégyelli magát ember, maga vadmalac 
vagy mi?!! A leintett nem érti a vadma
lac kifejezést, csak sejti, hogy valami
féle sértés és elrohan feljelenteni be
csületsertésért Gandolfékat.

Nencnon Feri csak most veszi észre, 
hogy történt valami a Place Pigalle ösz- 
szeillesztett térplasztikájával. Eltűnt a 
fény és valaki futva közelít az erdei ös
vényen a vágtér felé. Éppen olyan, mint 
az a nő a Place Pigalle egyik kapualjá
ból, akit úgy elkápráztatott a derűs pá
rizsi hajnal.

VÖRÖS ISTVÁN 

C. zso ltá r
1 A jelen a jövő' valóra váltása.
És a múlt a valóság.
Amit látunk, csak majdnem 
van. Épp teremti az Úr, 
a jelen. Az Úr a jelen-való
iét, de az csak egy folyamat, 
és egyszer, ha minden jövő' elfogyott, 
lesz teljes a valóság, a volt.
2 Vígan énekelj az Úrnak, 
te befejezetlen föld!
Te magad is ének vagy.
Az ének énekel egy dalnak.
3 Az Úr a jövő' siratóéneke, 
a jelen panaszdala,
a múlt hálaimája, 
nem kevesebb.

C S E H  K A T A L IN  

F elelet
Miért hagyod, miért engeded?
Miért tűröd? Miért kísértesz?
Miért nézed el Istenem,
hogy szerteszét gurul mindenem?
Miért, honnan e hűvös közöny? 
Elveszítlek úgyis kézen-közön.

Ima
— egyedüllétben tengődő öregeké -

Szétfeszít ez a csönd, 
nem tudom elviselni.
Meddig kell még cipelni?
Nehéz mint nemlét csöndje, 
mint nemlét tele bőröndje.
Szabadíts meg tőle, jó Uram, 
ne akarj még látni halotton, 
az élők között a helyem, 
pedig már térdre estem, 
fölállni nem bírok.
Testem, az egyedi titok, 
most megfejtheted végre, 
ha már gondolsz a végre.
Lelkemnek egér utat... 
kívánj szerencsés utat.

Illúzió
I.
Jégviráglányok egymásba karolva 
közelednek, sziporkázik szemükben

a lélek,
gyönyörűek azokban az ezüstös

ruhákban,
tetőtől talpig fűtetlen sóvárgásban, 
fejükre szitál égi pihetoll.
Szerelmük forró, végzetes.

II.
Szellőlányok lenge öltözékben 
felhők között lejtenek szépen, 
áttetsző testük, lelkűk, 
illékony pára szerelmük.

III.
Hableányok csillag-tóban lubickolnak, 
fürdés után diszkóinak, 
ott suhannak felhők alján, 
kóbor holdsugárnak balján, 
csodaszépek, selyemruhásak, 
szerelmük hódító varázslat...
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SZŐCS ISTVÁN

„Az bizony AZ volt, 
de O bizony nem AZ volt”
-  D ózsa G yörgy -  1514 -  P arasztháború  félezer éve

Az évforduló alkalmából sok cikk jelent 
meg, amelyek egy ötven évvel azelőtti tör
ténettudományi fordulat valahogy elma
radt folytatásai lehettek volna... Bartha 
Gábor akkoriban tette közzé Fekete-Nagy 
Antal kutatásainak egy részét: a temesvá
ri csata nem történt meg, és Dózsa György 
nem is az a szabadsághó's volt, akit annyi
an dicsőítettek, s az egész ügy még rejté
lyesebb és gyanúsabb, mint amilyennek 
eddig is tűnt.

Fekete-Nagy Antal kutatásainak ered
ménye, hogy a Temesváron körülzárt 
Báthory István felmentésére közeledő, és 
Szapolyai János vajda vezette erdélyi had
test már nem egy ostromló hadsereget ta
lált maga eló'tt, hanem egy felbomlott, 
szétfutó tábort; mivel a Székely György 
néven emlegetett fővezér előzőleg rejtélye
sen eltűnt! Egyes vélemények szerint fel
derítés céljából surrant ki a Temes és a 
Béga ingoványok övezte síkságára, de -  
ilyent kitalálni? Mindenki tudja, hogy fel
derítésre sohasem a fővezér vállalkozik, 
hanem a legkisebb tisztet vagy altisztet 
szokták kiküldeni; akár -  martaléknak 
is szánva...! És amit Fekete-Nagy any- 
nyira hangsúlyoz: Dózsa, azaz „Székely” 
György, gyötrelmes-gyalázatos kivégzé
se során, miközben megtüzesített dró
tokból font bivalyszájkosárral megkoro
názzák és húsát harapófogókkal tépdesik 
-  egyetlen hangot, egy jajszót sem bocsát 
ki! Valószínűleg előzőleg már kivágták a 
nyelvét, vagy még valószínűbb, hogy már 
nem is élt, és ez azért is feltűnő, emlegeti 
többször is Fekete-Nagy (részben Bartha 
is), mert a paraszthadaknak Temesvárnál 
és máshol is elfogott alvezéreit hosszasan 
kihallgatják, vallatják, van, akinek még 
egy félév múlva is zajlik a pere; s akkor 
épp csak a fővezér vallomásaira nem vol
tak kíváncsiak? A kínálkozó magyarázat 
csak az lehet, hogy Dózsa további utasí
tások átvétele céljából akart találkozni 
Szapolyaival! 0  azonban az országnak 
abban a hangulatában már nem vállalta 
az ismeretséget és azonnal elhallgattat
ta! (Sokan régebb is hangoztatták, hogy 
Dózsát maga a vajda mutatta be az ud
varban, és Bakócz Tamásnak ő javasolta, 
hogy tegye meg a keresztesek fővezérévé!)

A paraszthadak mozdulataiból kiolvas
ható, hogy elsősorban Báthory István hí
vei, „hadtápterülete” és szövetségesi köre 
ellen irányulnak. Szapolyai legfőbb hatal
mi vetélytársa ellen, nyilván Zápolya su
gallatainak, sőt: utasításainak megfelelő
en! Amikor látta, hogy Temesvárnál Dózsa 
nem bír Báthoryval, hirtelen arcot váltott 
s „a haza megmentőjeként” elseperte az út
ból a lázadó fővezért s szétzilálódó hadát.

A korszakról olvasható műkedvelő törté
nészeknek is feltűnt egy sajátos körülmény. 
Noha a pápa (éppen egy békekötés után) 
keresztes hadjáratot hirdet a törökök ellen, 
s a király, Bakócz Tamás esztergomi érsek 
nyomására kelletlenül beleegyezik — már 
csak azért is, mert a békekötés ellenére a 
helyi török erők rászálltak Knin horvát fő
városra, és bár Szapolyai egy fegyveres 
tüntetést is végrehajt az Al-Dunától dél
re; a törökökre, akiknek -  mint általában 
a keleti hatalmaknak, mindig jó hírszolgá
lata volt, lásd pl. „Nindzsakönyv” — mind
ez semmi hatással sincs! Nemhogy össz
pontosítanák erőiket, hanem csapataik jó 
részét átvezénylik Egyiptomba, amelynek 
akkoriban a meghódításával foglalatoskod
tak. Tudták tehát biztosan, hogy keresztes 
hadjárat Sztambul ellen nem lesz! Honnét? 
Bizonyos vélekedések szerint Szapolyai 
konspirativ kapcsolata a törökökkel csak 
1516 után kezdődne? Bár, nem sokkal a pa
rasztfelkelés után a Sarnov ostrománál be
következett gyászos kudarc már föltétlenül 
árulásszagú!

Amikor úgy ötven éve, a Fekete-Nagy 
-  Bartha Gábor könyvet népszerűsíteni 
akartam az Utunkban, elsősorban költői
írói körökből jött a heves ellenkezés: „na, 
most már hagyjuk!” felkiáltásokkal. Azt 
akarjátok, tört ki nagyon indulatosan pél
dául Lászlóffy Aladár, hogy „a magyarok
nak már egyetlen nemzeti hőse se marad
jon, mi?” -  Hős -  nem hős, aki ilyen nyíltan 
megszegi a törvényeket, az bizony...! -  
„Micsoda törvényeket? Miii-csoda törvénye
ket!?” — Hát amióta világ a világ és katona 
a katona, ha egy parancsnokot az ellenség 
ellen küldenek ki fegyveres csapatokkal, és 
az más irányba fordul és a saját lakosságot 
kezdi gyilkolni, az a legordénárébb áruló, 
és ezt semmiféle finom szociologizáló elem
zésekkel és pszichológiai mélybehatolással 
mentegetni nem lehet! Árulás, mégpedig 
nyílt, a világot szembeköpő árulás!

Sajátságos, hogy Shakespeare legkíno
sabb mélységű drámáját, a Coriolanust ko
runkban és a közelmúltban sem szokás 
játszani! A saját népe ellen hadat indíta
ni akaró hős, de megsértett hadvezérről... 
pedig milyen XX. századhoz illő tragé
dia!... (Vigyázat, nem tévesztendő össze az 
Egmont-nyitánnyal!)

Kelet-Európábán nincsenek spontán nép
mozgalmak — állítja Malaparte olasz író; de 
azt hiszem, máshol sem. Évszázadokig tart 
egy feszült gazdasági vagy szociális hely
zet, és -  semmi! Tart tovább. Aztán egyszer 
csak robban! Különben is, a XVI. század 
elején nem a parasztság volt a legirritál- 
tabb társadalmi réteg, hanem a köznemes
ség: a zsoldosseregek egyre gyakoribb al

kalmazása miatt a nemesi felkelők katonai 
jelentősége csökken, s társadalmi súlya is... 
ehhez például a tűzfegyverek terjedése na
gyon hozzájárult (egy bamba surmó egyet
len lövéssel leteríthet egy fényes, büszke, 
remekül vívó páncélos lovagot), nem csoda, 
hogy már a század legelején a köznemesi 
testületek abban a szellemben határozgat- 
nak, hogy N ihil Nóvum! Azaz: semmi újat!

A parasztmozgalmaknak mindig van va
lami vallásos színezete, a Dózsa-felkelésnek 
ugyan látszatra nincsen, de meglepően kö
zel esik a lutheránus mozgalmakhoz, mint 
két évvel később Némethonban a Geyer 
Florian-féle belháború! Viszont a vallási 
mozgalmakból is mindig kilátszik valami 
paraszt vagy proletár lóláb; lásd a huszitiz
must (Budai Nagy Antalt nálunk)... Vagy 
az 1061-es pogánylázadást. Az 1970-es 
években komoly marxista közgazdászok ki
számítják, hogy a Dózsa-lázadás előtt egy 
jobbágy jövedelme tizennégyszer volt maga
sabb, mint 1972-ben egy szocialista mező- 
gazdasági dolgozóé (szövetkezeti tagé!)...

Az 1960-as években egy akkor nagyon fi
atal költő, Hodos László elmélkedett azon: 
milyen érdekes, hogy a csehországi huszi
ta mozgalom nem a morva határon, hanem 
az ország túlsó felén, a Szerémségben kel
tett visszhangot! Igen, mondja, mert ott va
lamilyen „ó-vallás” leszármazottjai éltek; 
„diétások”, akiket Kálmán király nem győ
zött disznóhússal kínálni, térítés céljából. 
De milyen érdekes, tettem én is hozzá, hogy 
minden vallási mozgalom keletkezésekor -  
egy-egy nagy imperialista, agresszív hata
lom bontakozik ki a közelben!

Jó húsz éve, egy ugyancsak fiatal köl
tőnél olvastam e sort: „Nemzeti eledelünk: 
Dózsa György!” Ám egy-egy inter-netista fi
gyelmeztetett, már 1961-ben a Korunk ban 
idézi Csiki László saját, még fiatalabb kori 
sorát: Nemzeti eledelünk sül: Dózsa György. 
Amilyen frappáns, olyan ízléstelen és ha
mis. Ráadásul nem is eredeti: hiszen évszá
zadokon átszivárgóit a szállóige: sülve jó a 
paraszt, akkor is a fene egye meg! Még ha ki
mutatható is lenne, hogy nem a dózsás idők
ből származik, akkor is odatulajdonítják. 
És itt pislognunk kell egy pár pillanatig. 
A mostanság elhangzó megemlékezések
ben tíz-tizenkét név forog, de le sem írták az 
egyetlen kortárs nagy művet alkotó költő
nek, Taurinusnak a nevét! Öt évre rá, 1519- 
ben, Bécsben jelent meg a Parasztháborúja. 
Nemcsak a kegyetlenségekről ír, kiszínez
ve, de ő maga is kegyetlen: szerinte a job
bágyság nem tartozik a magyar nemzethez! 
A jobbágyfelkelés, mondja: idegen támadás 
volt a magyarság ellen. És azért is arcátlan 
kijelentés, mert maga Taurinus nem is ma
gyar, de morva születésű, és hivatali főnö
ke, Bakócz érsek pedig jobbágyszármazású! 
Nem is csoda, hogy a magyar irodalom nem 
hozott létre nagy és nagyszabású alkotáso
kat a Parasztháborúról! Sem Dózsát, sem 
hóhérját, Zápolyát nem tartották a nemze
ti „eidosz” hordozójának.

Sajátságos azonban, hogy a képzőművé
szetben a sok gyenge és a sok még gyengébb 
szobor mellett, született néhány remekmű: 
például Derkovics iszonyú szépségű famet
szetsorozata a jobbágy harcosokról, és en
nek egy emberöltővel későbbi tükröződése 
Kondor Béla Dózsa-sorozatában, a szenve
dés és a gyalázat ezoterikussá szublimált 
látomásában. Akkor — mit is szóljunk e ké
pekhez? ... Semmit! Csak nézzük őket!
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A B D E L L A T IF  L A Á B I

Az elektronikus majmok
gúnyvers és
burkolt transzparensek
afrikai
méregtelenítéshez

hé lé lé hé lé lé Ouahli Ouahli 
Köszöntjük a kísérleti nyúl Afrikát

a kifehérítettet
öblítve kisikálva foltjaitól megtisztítva megszelídítve

a nyugat-labor jóvoltából
köszönet papa schweitzer

köszönet Vöröskereszt FAO
köszönet a négerecskék mütyür patkányok beriberiben szenvedők notórius éhezők nevében 
köszönet nektek ti derék háziasszonyok Jézus gyermekei szőke papnők 
humanitárius könnyeitekért és pánikoló pulzusotokért 
köszönet Khan aga Yul Brynner Grófnők Márkinék 
a gálaestekért utazási lázatokért és a kinyújtott kezekért 
köszönet ONU UNESCO CEE CIA Commonwealth Világbank
nagylelkűségetekért zálogkölcsönötökért atyai uzsorátokért 
bőkezűségetekért a zsibárukért whiskyért mankókért a hamis szőkékért 

Segédhadtestekért Békehadtestekért
Részvétel nélkül segítsetek Afrikán a sakáloknak hátrahagyott oroszlánokon
Részvétel nélkül segítsetek Afrikának fürgén magasodó tömlöcökbe zárt népein

hé lé lé Ouahli Ouahli
Köszöntjük a koloniális hegek kontinensét az elrendelt határok által karmodat a rőffel mértet 

testvérnépek egymással rivalizálva Allah Krisztus Totem Kos Nap Föld Égbolt Chthoni szellemek nevében 
,, Hálát rebegek Uram hogy feketének teremtettél”
Hálát rebegek Uram amiért Arabnak teremtettél Ibonak Haussának Fuláninak Zimbabwének Mau Maunak Maszájnak Pigmeusnak 
Lázadó harcosnak Büszke nomádnak Megfoghatatlannak Farokcsont nélküli antropofágnak 
köszönet néktek mindennemű szentek hogy elláttatok transzhumáló pásztorkodással és mindenholi jelenléttel 
hogy megajándékoztatok az élet és halál titkaival meddőséggel és termékenységgel tébollyal és koitusszal 
hogy beavattatok a növények és égitestek összes titkába hogy fűszerekhez és gyógyító kövekhez vezéreltetek 
minden Erők köszönet hogy bőrömet közönséges pigmensekkel színeztétek hogy hajlékony gerinccel áldottatok meg 

és rózsaszínű nyelvvel hogy a hatalmasok lába elől felnyalhassam a koszt

hé lé lé Ouahli Ouahli
köszöntjük az árvíztől megmentett Afrikát
köszönöm Európa hogy racionális és egyetemes nyelved zászlaja alá befogadtál
logikával és technikával felszereltél
hogy csengve lemért érmék fényében tűnődhessek
hogy kizsákmányoltadfekete aranyamat gyémántjaimat
ösztönző és intuitív erőmet
hogy sötétségbe burkolt pogányságomból Duzzasztógátakat Szappan-szerelő üzemeket Coca-Colát Sört OMO-t Tideot Nescafét fa 
kasztottál
köszönöm hogy elismerted nagyra mért hímtagomat 
atomorgazmusok és libabőrös bujaságok vesszejét
hogy elláttál páratlan ritmusérzékkel anatómiai-fiziológiai hajlékonysággal
nád amely meghajol de nem töpreng hogy csontvázamat kiterjeszthető trapézzá formáltad
hogy megszabadítottál Varázslóktól Vérdíjtól Endogámiától Poligámiától Poliandriától Véráldozatoktól szellemi és testi álomkórtól 
köszönöm hogy felemelted egyetemeid kiadóid szállodáid és bordélyaid barikádjait 

én szende menedékem 
mentő halotti deszkám

ha a tapasztalatlan és a vér feudalizmusát sirató Uralkodóim továbbra is nappali csendháborításért indítanak ellenem hajtóvadászatot 
hé lé lé Ouahli Ouahli néked te anyai emlője a 

Szabadságnak 
Demokráciának 
oromdíszes épületekbe vésve

köszönöm hogy megtanítottad nekem az embert és a nagybetűket 
hiányaimat és erényeimet

köszönöm hogy arcomba vetetted igazságaimat
hogy rosszul fogtam neki a dolgoknak hogy tudományosan visszamaradt vagyok
nem elégségesen analizált törzsies atavisztikus krónikus beteg ellenséges környezetre alkalmatlan a nyúl és a teknős 

köszönöm hogy mindent elárasztó fényeddel tönkretetted a szemet
totalitárius jeligéiddel a látóidegeket a beleket a nyelőcsövet és én lenyeltem felszívtam kérődztem a te hivatkozásaidon a te útjelző 
tábláidon Jeleideiden Egyenleteiden Mentőbójáidon
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HELIKON
és hagytam magam tündöklőén fényes kódolásaid által becsapni 

Elektronikus majom
Afrika

dzsungel melybe beleszablyáztad
törvényeidet

hé lé lé Ouahli Ouahli
Köszöntjük az arisztotelészi Afrikát
köszönet papa Senghor Négerkultuszú nagybácsik
köszönöm hogy bemutattatok kiállítottatok levetkőztettetek lemeztelenítettetek életnagyságomban kollektív emlékezetemben tudatta
lan-rémálmaimban hogy morális bölcsességemben differenciáltatok és ólomtálcán tártatok az esszenciák világa elé 
hogy kicsalogattatok mételyező barlangjaimból 
köszönöm OVA OCAM Arab Liga Nagy Magreb
köszönet a törzseink fatermesztőink nomádaink vámpírjaink leopárdembereink tigrisembereink párducnőink a Föld előléptetett pol
gárainak nevében Zászlóval Himnusszal Alkotmánnyal egypártrendszerrel Választói demokráciával Szövetségi álammal Sajátos szo
cializmusokkal
köszönöm hogy jóváhagytátok az Urnát Parlamentet Egyetemet a félidőket mozi-karavánokat könyvtárakat ahol történelememről és 
kolosszusairól tanulok ahol szép fordításban olvasom meséimet fejtörőimet rejtvényeimet beszélt költészetemet
„tárgyilagos távolsággal és nélkülözhetetlen mediatizációval” felfedezem griotjaimat imediazzjaimat akrobatáimat és zsonglőreimet név
telen művészeimet bukott birodalmaim hőseit futurisztikus szobraimat amelyek orgiasztikus eksztázisba emelték Picassot arabeszkjeimet 
Vasarelyt Mandriant faraonikus-aztékikus építményeimet hangszereimet szimpatikus mágiámat imitáló mágiámat a vénasszonyok re
ceptjeit háremeimből

talán az ember ősatyja vagyok 
a világ bölcsője 
a teremtés próbaköve 
Atlantisz rej teke 

az ásatások folytatódnak

hé lé lé Ouahli Ouahli 
köszöntjük a fogáig felfegyverkezve

szórakozó Afrikát
sok jó villamosság repülőgép televízió aranyrudak Svájcban Night-clubok Diplomatatáska 1BM-DATA 
Sok jó Django Ringó James Bond Coplan Hitchcock
Sok jó le Monde Paris-Match Canard Enchaíné Détective Planéte Play-boy 
Sok jó Moliére Shakespeare Montesquieu Calderón Mallarmé Sartre 

Mananga az afrikai V. Hugo 
Hamidallah az arab Baudelaire 
Ez a könyv bármelyik nyugati országban díjat nyerne

Sok jó Saint-Germain Pigalle nőci Vagina a képeken továbbadják ezt Londonban Brüsszelben Madridban Lisszabonban Amszterdamban 
New Yorkban
Sok jó száműzetés én ott vándor lenni én ott könyvet írni skandalumot csinálni elfog félelem politikus országban

ellenzéki

hé lé lé Ouahli Ouahli Sok jó Nyugat
rég széttépett banania-kakaó-mosolyokat ahányat sikerül
a mazochista homoszexuális európai cirógatva megtorolni vállver égetéssel kacsintással megnedvesít ajkait és azt mondja gyere kisöre- 
gem egy vagyok mindegyik nemeddel Erőszak Fűszerek Nap Tam Tam balafon pókok rebek szitár bogarak cintányérok Tam Tam 
Tam Állj a progresszív intellektuel párbeszédre hív emelkedjetek vállaljatok végre felelősséget
mellét veri az önvád és testvériség a gyötrődésben valami ami egy előszóba egy könyvbe petícióba belefér Egy nyugodt lelkiismeret 
és a szakértő magával visz mint egy ritka lepkét Rodéziából mint egy utolsó példány fosszíliáját feltűri nadrágszárát újabb tanulmányi té
mára lelt egy életre szóló munkára a kiadó pedig csak a jó ügyet kívánja támogatni a te és a saját érdekeit védi megnyitja számodra a 
trafikok rácsait a kirakatokét a rovatokét hogy majd kitüntetést kapj alkalmazkodásért és érdemekért amelyeket minden hangszóró zenge
ni fog a kontinens minden kis képernyőjén olvasható lesz: lehord minket nem ért egyet semmivel de miatta özönlenek majd a turisták.

Hé lé lé Ouahli Ouahlli 
Köszöntjük a vér urainak Afrikáját 
sok jó hatalmat
én tizedesem én hadnagyom én ezredesem én tábornokom nagylelkű és vad uralkodók hiteles leszármazottai vagytok (egyikük a krónikás 
szerint befalazta fiait ellenségeit apró darabokra fűrészelte, majdforró kátrányba mártotta és a hírhedt Shahraiar példáját utánozva hatal
mas ládák elé állította saját feleségeit és szeretőit peremükre helyezte mellüket és lecsapta a fedelet, addig préselve őket, amíg végül be nem 
állt a halál) ti vagytok a palotaintrikák utolsó csenevészei Méreg Fojtás Tőrbe csalás a 20. században nem olyan nehéz valamiféle tank
kal meghódítani a nemzet mikrofonját és máris garantált egy ülőhely az ENSZ-ben.

WASTRMANN ISTVÁN ford ítása

A bdellatif Laábi
Marokkói szárm azású költő, író, műfordító, kritikus. 1942-ben született. Az arab angol Souffles alapítószerkesztői között volt. Az irodal

mi folyóiratot 1972-ben betiltják, ugyanebben az évben a szerzőt bebörtönzik, 1980-ban nemzetközi nyomás hatására szabadul, öt évvel ké
sőbb Franciaországba toloncolják. Több mint 40 kiadvány önálló szerzője, utolsó verseskötete 2010-ben jelent meg Oeuvrepoétique II címmel.

9



HELIKON

Km

frártyftjaésszeritetfti ^arácscmji Zs*li íS l

NAG YPAL IS T V Á N  

É d e s  m o n o ló g
örvendek, szép ez a nap. meg nem csókollak, 
ahhoz ölnöm kell. azt ne akard, király, talán 
Richárd vagyok, óramű ketyeg, olyan képet 
vágok, hogy ledobsz szoknyát, hajtűt, kést.

bántalak, elfordulok a színpadon, mint egy 
rossz színész, fekete hátamat mutatom 
és közben az órát figyelem, zöldfülűekre 
hallgatok, te itt nem leszel senki se, hisz él

a rózsaszín fattyú, benned, másnak hívja 
magát, halni készül, süveg a fején és 
fekete mézzel keni be szádat, milyen kár. 
túl érzékeny voltál, mint egy kagyló.

megzavarsz, még álmodom, édes dal 
ez nekem, szólj, szólj, szólj, kész már 
a munkád, szeretlek, nőt kennek fel a 
falra, méhében fojtott magzatra lelsz.

H ym nus;
T ö r e d é k e s  é n e k  a  n ő k r ő l
hagyja el szádat némi szitokszó, nyaljad 
meg ajkadat, haraggal váljon el minden, 
ami az olvasót a virágágyásra ülteti és te 
szórakoztatod csipke-vert szoknyáddal, 
fel-le húzogasd, hadd lássák a nap-imát,

lábad közé rejtve édes-bajt, savanyú-jót,
Hádészra vetett féltő pillantást, közben 
asszony-dög csippenti fel, mint taknyot, 
a műszempilláidat, és finom kezével si
mogat Abelárd, s letörli rólad a púdert.

rózsaszín gombolyagot húz el a Léthé 
felett Klotho és Lachesis és Atropos, 
mindezt izgatottan nézi végig Hölderlin, 
ki feloldja a gyönyörre a szürke-árnyat, 
és királynővé emel; dicsér, ujjong, fél.

baudelaire-i profánsággal sóhajt már 
az öreg halász, ladikjára figyel, a nagy 
rózsaszín Halra, akit visszadobott, és 
nem kért tőle semmit se, Adria partján 
palotában emlékezik rád, búsan, se

A r r a  v á r o k ,
hogy levigyél sétálni
kilépek a ház ajtaján és elmegyek, a buszpályaudvaron várok, 
London feliratot keresem, hátha utánad tudok buszozni, 
aztán elmegyek a keletibe, veszek egy elővárosi jegyet, azt 
mondom, akárhová kisasszony, lényeg, hogy bejussak a 
peronok közé, leüljek a padra, nézzem szüntelen az elsuhanó 
vagonokat, megnézek minden macska- és kutyahordozót,

figyelem a kezeket, felismerem e a tiedet, aztán a reptéri 
váróban ülök és csokoládét majszolok, mint a kisgyerek, aki 
elveszett, és míg őt keresik, ő nyugodtan figyeli az utazókat, 
bőrönd bőrönd hátán, minden londoni gép felszállásakor 
sírhatnékom támad, azt hiszem, hogy könnyeim letörlésekor 
mellettem fogsz állni, nem mentél el, velem maradtál, de

erős lehetnék, mondhatnám azt, hogy nem ülök tétlenül 
ha úgy érzem, hogy a repülőgépen is lehetnél, néznék ki 
az ablakból, talán a felhőket nézed, végre láthatod őket, 
tényleg olyan fehérek, nem tudod, miért is kérdezem ezt, 
hisz fogod az ő kezét egymásra néztek és bíztok egymás
ban, egymásnak lesztek kinn, szeretnék elmenekülni

veled én is, mint a kutyátok, meg ne tudd, hogy utánad 
mentem, vakkantok egyet, hogy néha megsimogasd a 
fejemet, és hűséges vagyok, megvédelek a gonosztól, 
a kezedre figyelek, más ne is érjen hozzá, de kérned se 
kell mit csináljak, ülj le, feküdj le, nincs olyan parancs, 
amit ne éreznék meg, ahogy hazajössz a munkából, arra

várok, hogy levigyél sétálni, neked fogok csaholni, te 
vigyél le, senki más, és akkor majd a parkban együtt 
fogunk játszani, együtt birkózunk majd a fűben, és 
azt hiszed megnyalom az arcodat, pedig csak puszit 
adok majd neked, és jó lesz akkor, amikor megölelsz, 
így nézhetek újra és újra szemedbe, s mikor egyedül

hagysz, elcsenem a borotvádat, hogy ne tudd soha 
levágni a körszakállad, persze szemüvegedet készséggel 
viszem majd oda neked reggel az ágyhoz, amikor 
felkelsz, mert én ott fogok feküdni a te oldaladon, 
vigyázok rád, és félek, hogy néhány év múlva neked 
kell majd elaltatnod, mert annyira öreg leszek akkor

A»««»KiLQhETRiK
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ADORJANI PANNA
Tízéves vagyok és cigicsikkeket gyűjtök 
a templom udvarán
Tízéves vagyok és cigicsikkeket gyűj

tök a templom udvarán. Bedobják a ke
rítésen keresztül, a kilyukasztott je
gyekkel, kifosztott pénztárcákkal, üres 
pufuléc-zacskókkal és fölöslegessé vált 
üzleti bonokkal együtt. Nagymamám 
felveszi az utcán észrevétlenül elejtett 
kilyukasztott buszjegyet és előresza
lad vele a jegy tulajdonosához, aki in
gerülten megfordul, amikor nagyma
ma pajkosan megböki a vállát. Ilyenkor 
kedvesen a szemébe néz és átnyújtja ne
ki a jegyet. Domnule, azt hiszem, ez az 
Öné, biztosan kiesett a zsebéből. Hangja 
cinkosan csilingel, tekintete derűs és 
nyitott. Mint aki mindenre fel van ké
szülve, akár arra is, hogy az eldobott 
buszjegy tulajdonosa mérgében leken 
neki egy pofont. Nagymamám úton ha
zafelé az összes szemetet felveszi az ut
cáról, és miközben gyengéden mondikál 
nekik, lassan behelyezi ó'ket a kukába. 
Most beteszlek ide, te szegény papírzacs
kó, nekünk már nem lesz szükségünk 
rád. Itt a kuka, pár lépésre, és mégis az 
út közepén hagytak, mint egy szeren
csétlent. Legalább negyven perc eltelik, 
mire hazaérünk. Nagymamám mind
egyre lehajol valami után, vékony dere
kát bal kezével tartja, látom, ahogy min
den hajolástól jobban és jobban elfárad. 
Ha egy darab szemétnél megállók, akkor 
muszáj megállnom az összes többinél, 
magyarázza. Ha egy koldusnak perecet 
adok, akkor mindenik koldusnak kell 
adnom perecet. Ezt a gallyat, mondja és 
a járdáról felemel egy letört száraz ágat, 
ezt a gallyat bedobjuk ide 
az udvarba. Hadd haljon 
meg a zöldben, virágok és 
fű között. Ott szépen szét
porlad, és eggyé lesz a 
földdel. így, és ahogy ki
mondja, áthajítja a gallyat 
a kerítésen. Aztán még 
utána néz, hogy biztosan 
jó helyre került-e az ág, és 
tudom, hogy ha nem vol
na elégedett, becsönget
ne és tört románjával tö
redelmesen elmagyarázná 
a helyzetet az ajtót nyi
tónak, és engedélyt kér
ne, hogy a gallyat bizton
ságba és örök nyugalomra 
helyezhesse. De minden 
rendben, úgyhogy csak 
helyesló'en bólint, és to
vábbmegyünk. Nem fogja 
meg a kezem az átjárónál, 
mint ahogy a másik nagy
mamám szokta, de gondo
san elmagyarázza, hogy 
a legjobb volna, ha befog

nám az orromat az autók között. Itt haj
tanak el nagy büdösen minden nap, egy
re több jön át a mi utcánkon is, már kora 
hajnalban hallani, ahogy átloholnak és 
maguk után bűzt és szemetet hagynak. 
Eközben befordulunk a Vasile Lupun és 
míg a házhoz érünk, nekem el kell mon
danom a ma délelőtt betanult német ige
ragozást. Nagymamám szigorúan bólo
gat, és miután hibátlanul végigmondom, 
az arcomba néz, és kijelenti, hogy a 
helyes igeragozást megünnepelendő süt
ni fogunk egy hatalmas tortát. Aztán 
valóban egész délután a konyhában szor
goskodunk, és amikor végre betesszük 
a sütőbe a süteményt, nagymamám le
huppan nagytata konyhai karosszéké
be, és behunyja a szemét. Elfáradtam, 
cicuskám, most már te legyél a fősza
kács. Azzal sóhajt egyet, és elalszik.

Tízéves vagyok és cigicsikkeket gyűj
tök a templom udvarán. Bedobják a ke
rítésen keresztül, a kilyukasztott je
gyekkel, kifosztott pénztárcákkal, üres 
pufuléc-zacskókkal és fölöslegessé vált 
üzleti bonokkal együtt. Nagytatám fel
veszi az elejtett üzleti bonokat, és a vá
sárolt javakból kiolvassa a vásárlók 
életét. A fejét csóválja, és szidja az embe
reket, amiért annyi butaságot megvásá
rolnak arra a sok szép lejre. Hatvanezer 
lejért sajtot? Mondja, és mérgesen ösz- 
szegyűri a bont. Nagytatám a kulcsá
val végigkarcolja az összes rossz helyen 
parkoló kocsit. Közben dühösen morog. 
Minek az ilyennek BMW, aki nem tud

rendesen parkolni, hát nem látja, hogy 
itt nem lehet? Feljönnek a járdára, már 
sehol nem lehet nyugodtan végigmen
ni, itt is el akarnak ütni. A kulcsa csú
nya hosszú sebet hagy a fényes autókon. 
Nagytatám részletesen magyarázza, 
hogy mennyibe fog kerülni az újrafes
tés. Hogy változó a szín és a kocsi már
kája szerint. Fejben összeadja az ösz- 
szegeket, és elképzeli, hogy mit venne 
abból a pénzből, amit így nap mint nap 
megkeres. Már tizenöt millió lejem van, 
na, hova menjünk el belőle? Én a ten
gerre mennék, de nagytatám inkább a 
hegyeket szereti, és mivel az övé a pénz, 
ezért a hegyekbe megyünk. Előtte fej
ben vásárolunk egy jó minőségű sátrat, 
vagy inkább hozatunk Németországból 
a rokonokkal, meg nekem rendes túraci
pőt. Hányas lábad van, kérdezi szemre
hányóan, és előre sajnálja, hogy egy év 
alatt ki fogom nőni a drága bakancsot. 
Veszünk két számmal nagyobbat, és hú
zol dupla zoknit. Aztán megveszeked- 
jük, hogy melyik hegyet másszuk meg. 
Nagytatám szerint muszáj lesz valami 
alacsonyabbat megmászni, mondjuk itt 
a Kárpátokban, ha már vele megyek, de 
ő egyébként legszívesebben az Alpokba 
menne. És az Everestre, kérdem, mert 
nemrég tanultam az iskolában, hogy az 
a legmagasabb hegy, és biztos vagyok 
benne, hogy nagytata oda menne el a 
legszívesebben. Az túl messze van, oda 
majd elmész te helyettem, morog nagy
tatám. Hogy ő nem megy már Európán 
túlra, még akkor sem, ha holnap odaad
ja neki valaki azt a tizenöt millió lejt. 
Miért, kérdezem, de nagytata nem vála
szol. Most a kulcsa egy gyönyörű bordó 
kocsin csikorog végig. Úgy kell neked, 
basszameg, mondja nagytatám, és fel
nevetek, mint mindig, amikor csúnyán 
beszél. Aztán ne mondj meg anyádnak, 
fenyeget, és beletúr a hajamba. Nem 
mondalak meg, ígérem, de azért még le
fizet egy tasak nápolyi szelettel a biz
tonság kedvéért.
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HAJÓS JÁNOS

A l v i l á g i  á lm o k , 
a v a g y
B aga t e l l i a n u s  
a f ö l d a l a t t i n

„Fekszem a földben, haragszom...” 
(Vidám temető)

1.
Fekszem a földben -  
nem nehéz.
Képzelődni könnyű.
A zt képzelem, 
hogy nem vagyok itt.
Hogy nem-lenni -  
nem tudok még.
Felejteni -  lassan tanul 
az ember. Inkább elhiszi,
(meggyőzi magát!) hogy él.

2 .

Fekszem a Földben -  
nincsen itt senki.
Én fekszem benne, 
az újszülött semmi.
Álarcos itt a csend, 
nem lehet látni, 
nem lehet hallani.
Sok embert szállít 
a fényes földalatti.
Némelyiknek lelke van: 
lepedőnyi sportújság 
leplezi a csontokat.

3.
Fekszem a földben -  
haragszom:
nem kértem deszkát, a koporsó 
konvencionális pazarlás.
Mi lesz, ha túl korán ébredek!?
Mi lesz, ha váratlan riaszt 
a körforgás kerge kakasa?

Halottnak lenni nem szégyen, 
főleg, ha sikerrel titkolja az ember.

4.
Fekszem a földben -  
organikus műalkotás: 
körmeit növesztő szobor.
Túl vagyok már a leleplezés 
szemérmetlen ünnepén.
Fölöttem valami serceg.
A képzelet örökké füstölög, 
a cigaretták örökké élnek.
A  megváltás teljesen fekete, 
a sötétség teljesen enyém.
De emlékezhet-e reám 
az, aki voltam?

5.
Fekszem a földben -  
emlék a lélek, nem beszél. 
Szokása szerint, 
a lélek csak sugall.
A zt hallom, nem enyém.
Ő most már senkié.
A földbirtokos semmié.
A zt hallom, tegyem, 
amit nem mond. Legyek 
az övé. Azé, aki nincsen?

6.
Fekszem a földben -  
nem tudom, ki mondja ezt.
Az alvilág csillaga 
nem az önazonosság.
Itt csontból vannak a szavak -  
lebomlanak a különbségek. 
Kinek a képére teremti 
mindezt a Képtelenség?
Lázadó gyermeke
messze jár: máshol telik az Idő.

7.
Fekszem a földben -  
abban, ami voltam.
Abban, ami nincsen. Ez is 
valami, hogy nem vagyok? 
Úgy tűnik: ez -  minden.
De miféle napból 
sugárzik itt is a kétely ? 
Miféle kétség szüli e napot,

megvilágítását annak 
hogy itt vagyok?

8 .

Fekszem a földben -  
ez az igazság.
A  kísértet elpihen, 
a farsangnak vége.
Itt végre nem vagyok sehol.
Ebben, ha tévedek -  a tévedés 
örökkévaló ténykedés, 
s a Szemfényvesztő székében 
egy mindenható ül: mindensége 
képernyőnél aligha több.
De miféle mutatvány a csend?
A  göröngyök erről énekelnek?

9.
Fekszem a földben -  olvasok. 
Betűkre bomlott mindenem. 
Szoktatom szívemet 
ahhoz, hogy nincsen.
A  végtelenség is ilyen..?
Láthatom végre, nincs szemem.
Már nem tudok nem-érteni 
semmit. Az ellentmondások ércét 
beolvasztják a férgek, a hangyák.

10.
Fekszem a Földben -
az űrből nézve,
kéken villogó kolibri tojás.
A  valóság persze, más: 
nem tudni, miért rak fészket, 
nem tudni, ki a gazdája.
Aki a bolygókat tojta -  nincsen 
itt. Hol lehet, ha sose volt?
Lehet, hogy kolibri, 
lehet, hogy kakukk.

11.
Fekszem a földben -  
ez itt a kényelem 
mélységes mélye.
Itt csak egy diófa (gyökere) 
kérdezi, ki vagyok.
Nem felelek, hogy értse, 
de nem érti mégse.
O most már túlvilági lény.
Akár a többi rokonom.
Virággal vesződik anyám a Holdon, 
bár lehet, hogy a lányom az.
Végre, ugyanaz.

12 .

A  semmi is elkopik egyszer, 
képtelenségét feladja.
Átfordul valami másba.
Suttogni kezd a lombja, 
kizöldül a semmi ága.
Fészket rak arra 
a változás buja madara, 
így lesz a semmiből: fa.
Leszállhat róla az ember.

Leszállhat róla bármi?
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HELIKON

Az elesettek hangja és az éhség
Horváth Előd interjúja Serestély Zalánnal
-  Mondhatjuk, hogy az írás tulajdonkép

pen önterápia?

— Szeretném hinni, hogy nem. A magam 
részéről legalábbis igyekszem minden ver
set már a halálommal indítani. Amíg el 
nem halok rendesen, egyszerűen nem fo
gok neki. Persze ezt a halált meg kell csi
nálni. S ez végtére is mekkora luxus. Hogy 
közben nem hugyoznak le, nem vernek 
tarkón, hogy utána valaki ételt tol elém, 
hogy kedvemre haldokolhatok.

-  Lehet a kimondott szó test? Fordítva?

— A világirodalom egyik legintenzí
vebb mondata így hangzik: „Pedig ne
kem mindegy volt, strikkelt-e az anyám; 
ha ismertem volna, szerettem volna, és 
jó skricije lettem volna, akárcsak N’Da 
Amédée úr, akiről majd még bátorkodók.” 
Emile Ajar írta. Vagy Romain Gary. Vagy 
Shatan Bogát. Végül is mindegy — nem 
marad semmi, csak az a görcsös mással
hangzó-torlódás. Tizennyolc lehettem, 
amikor először olvastam, felhorzsolt, s vi
selem azóta is ezt a hegedést. Ha eszem
be jut, nem az eszemből jut eszembe, ha
nem arról a hegedésről a nyelvemen — ha 
katolikus volnék, fájna, amikor ráteszik 
az ostyát.

-  Mi köze lehet a vallásnak és a mítosz
nak az irodalomhoz azon túl, hogy kölcsö
nösen meríthetnek egymásból?

— Nemrég olvastam René Girard egyik 
kései munkáját, mely a kereszténység 
kritikai apológiáját vállalja föl. Girard az

evangéliumokat mítoszkritikai, az antik 
mítoszok dekonstrukcióját elvégző szöve
gekként értelmezi, olyan páratlan textu
sokként, melyek a világon elsőként jut
tatják szóhoz az elesetteket. A kihívást, 
az irodalom kihívását én éppen ebben ér
zem: megtalálni az elesettek hangját, mi
közben fölfogjuk, hogy maga az áldozat 
is egy folyton elmozduló kategória, mely
nek a védelme egyszerűen nem szervez
hető meg normatív alapon, azaz csakis 
egy preszubjektív szubjektivitás felől el
gondolható.

-  Milyen viszonyban áll vagy állhat a tett 
pillanata az emlékezéssel?

— A görögök legalább két kategóriát tar
tottak fenn az emlékezet megnevezésére 
-  a mnémét, illetve az anamnézist. Előbbi 
nagyjából a kéretlenül vagy spontán mó
don ránk törő emlékekre vonatkozik, míg 
utóbbi az emlékek munkás felkutatására, 
eredetileg a beteg kortörténetének feltárá
sát értették alatta. Ha az ember az aka
rat, a szándék vagy a vágy erejével és erőt
lenségével szállja meg az emlékeit, szinte 
sosem tudni, hogy ami ilyeténképpen föl
tárul, az mennyiben teremtett és meny
nyiben adott. Bennem a Feltételes átkelés 
családtörténetként már jóval a kötet meg
jelenése után állt össze — valamiféle csere
bomlásban az egyébként érthető igénnyel, 
hogy szólani kell róla. Magyarán: ez a vi
szony -  emlékezet és tett pillanatának vi
szonya — a szekvenciálisán fölfogott idő 
rendjében egyszerűen értelmetlen. Mert 
ugyan ki értené azt, hogy egy erőtérben 
megfogan a vers, de ezt az erőteret végül

is csak az utólagos nyomás gerjeszti, hogy 
érteni akarjuk ezeket a verseket. Mint 
ahogy érthetetlen az is, hogy valaki ke
resztre feszíttetett a bűneimért, még mie
lőtt világra jöttem volna.

— Miből táplálkozol elsősorban, ha írsz?

-  Elsősorban éhségből. De a gondolat 
lopott -  Borbély András barátom írja így 
Bálnakenyér c. könyvében. De még ha lo
pott is: éhesen az ember valahogy erő
sebben pulzál bele a világba, valahogy 
jobban egyben van vele. Megmaradva a 
kérdés metaforikájánál: még sosem főz
tem olyat, amilyet enni szerettem volna, 
és megfordítva; még sosem ettem olyat, 
amilyet főzni szerettem volna. Hál’ isten
nek. Azt hiszem, a társiasság keretén kí
vül sosem született volna egyetlen kony
ha sem.

Ezzel szemben az éhségem az én éhsé
gem, és nem kívánhatom senki másnak.

Viszonyszók 
nélkül gyónni
Sűrű fenyvesek -  ez a kép jut eszem

be először Serestély Zalán írásai kapcsán. 
Persze ez azért sok kívánnivalót hagy maga 
után. Kiforrott, bonyolult szöveghálózatok 
ezek -  a versek inkább, a prózákról később. 
Eltakart mozzanatok, sötét titkok, „feszült 
kertek”. Nehéz róluk beszélni, annyira sze
mélyesek. Vagy annyira személytelenek, at
tól függ, honnan nézzük. Keveredni kezd a 
test az igével, az ige a mítosszal, a mítosz 
a testtel. Olvasóként szinte bőrünkön meg
jelenő stigmákként éljük meg a szövegeket, 
már-már szégyenérzet lesz úrrá rajtunk -  
pláne ha valamit érdemben is el szeretnénk 
mondani róluk, ha egyáltalán van mit. 
Például ezt: kegyetlen költészet a Serestély 
Zaláné — és ezzel sem mondtunk semmit.

Nehéz költészet a Serestély Zaláné. 
Láthatólag nem az azonnali hatás kedvé
ért íródott. Nem lehet csak úgy elszaval
ni. Elsőre csak ízlelgetni lehet, megsejteni 
valamit a hangulatukból, és az erejükből. 
Minden újraolvasásnál újabb ajtók nyíl
nak meg a szövegekben. Lehetséges értel
mezési vagy tájékozódási pontok -  és el le
het indulni e pontok mentén sokfelé, de a

kibomló nyelvi és képi táj beláthatatlan, 
és hol átfedi egymást, hol meg elkülönül 
egymástól teljesen. Elindulnánk valamer
re, de egyik irány sem veszélytelen: „hül
lők járnak a fejemben/ ázott gerinc; felfek
vés; jászol/ gyulladt a part -  a pata nem/ 
viszonyszók nélküli álom// hüllők járnak 
a fejemben:/ — Jónás és Jónás és Jónás/ 
Izrael sem Ninivé sem —/ viszonyszók nél
kül a gyónás// nincs több hajnal csak ez a 
hajnal/ nincs több kert és nincs több hüllő/ 
viszontlátlak hátráló vadakban/ szemük 
sincsen — mélyen ülő”.

Viszonyszók nélkül, lecsupaszítva gyón
ni. Csak igék és főnevek. Alany és állít
mány. Úgy személyes, hogy zavarba ejtő
en személytelen. Zavarba jövünk Serestély 
Zalán verseitől, mert görbe tükröt tart a 
legsötétebb titkaink elé. Például, hogy va
lójában gyávák vagyunk. Hogy valójában 
legbelül dúl bennünk is az öldöklés ösz
töne. Az éhség, amiért Galileában éhség
gel laktunk jól. Amiért Galilea nem szorul 
Galileára. A mítosz csak úgy válhat sze
mélyessé, ha dekonstruálni próbáljuk, ha 
feltesszük a kérdést, hogy valójában mi is 
történt, történt-e valami egyáltalán, és ki
vel történt, mi közünk hozzá?

Válasz nincs, továbbra is csak a lehetsé
ges értelmezési vagy tájékozódási pontok, és 
e pontok egyértelmű rizikói, ismétlődő sorok

kántálása fülünkben: „apa teózis kalipszis 
és krif és titok és theia” — amely sorok köz
refogják, igyekeznek közrefogni és rendez
ni (egy darabig legalábbis) a megfoghatat- 
lant, a rendezhetetlent. Mert a sebesült 
Leonidász, Krisztus heges arca, de Laokón 
pupillája sem tudja feltárni azokat a titko
kat, amiket (ez esetben) a vers magába zárt.

A prózák kevésbé kiforrottak, és ha le
het, még bonyolultabbak. A versek is értel
mezhetők egy nagyobb történet részeként, 
a prózák még inkább, és láthatólag itt is 
ugyanazok a kérdések foglalkoztatják a 
szerzőt, mint a versekben, ám a prózákban 
(bár még mindig nagyon versszerűek) már 
távolabbról, és bizonyos szigorúbb kerete
ken belül. Itt már kézzelfoghatóbb helyszí
nekkel és karakterekkel találkozunk. Ami 
a prózák rovására írható, az olvashatósá
guk — hamar elfárasztanak. Ezek a sű
rű fenyvesek a maguk sötét titkaival job
ban működnek versben, prózában egy idő 
után nehéz követni ösvényeiket. Rájuk fér
ne egy kis csupaszítás.

Összességükben Serestély Zalán szöve
gei új színt képviselnek a fiatal erdélyi iro
dalmi palettán — olyasfajta gyónások ezek, 
amit kevesen mernek errefelé felvállalni 
és kitálalni így, ilyen irgalmatlanul.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN

-féito-fiiteHfaiteHteiféHtei A»-«» KlLOMETRlK



HELIKON

UGRÓN NÓRA

Félelem és
reszketés
Észtországban
2014 áprilisában a XXI. Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg 
Sofi Oksanen negyedik regénye magyar 
fordításban. A Finlandia-díjas Oksanen 
a kortárs finn irodalom egyik legki
emelkedőbb alakja, Tisztogatás című re
gényét közel 40 nyelvre lefordították, il
letve 2012-ben azonos címmel filmet is 
forgattak belőle. A Mikor eltűntek a ga
lambok az írónő négykötetesre terve
zett sorozatának harmadik darabja. A 
Sztálin tehenei, a Tisztogatás és a most 
megjelent mű Észtország második világ
háború alatti és utáni történelmét hiva
tott bemutatni leginkább női szemszög
ből. Oksanen célja herstoryt írni, vagyis 
a történelemírásban domináló maszku- 
lin nézőpont mellé egy női szempontot 
teremteni, illetve a fél évszázadon ke
resztül elnyomás alatt levő Észtország 
történelmét bemutatni, az évtizedeken 
keresztül uralkodó szovjet diskurzus 
helyett az elnyomottak oldaláról.

Tematikájában a három mű szoro
san kapcsolódik egymáshoz -  nagyjá
ból ugyanazt a periódust jelenítik meg —, 
azonban az egyes történelmi hitelesség
gel is rendelkező események nem azonos 
részletességgel jelenítődnek meg. Például 
a Sztálin teheneiben a szibériai munka
táborok körülményeiről találunk leíráso
kat, míg a Tisztogatásban csak a tények
kel szembesülünk, bizonyos szereplők 
deportálásával. Továbbá a Tisztogatás 
kulcsfontosságú jelenetei közé tartoznak 
a kihallgatásokról szóló részek, a másik 
két műben csak utalnak rá. Hasonlóan 
a Mikor eltűntek a galambok ban részle
tezett náci megszállás időszaka egészen 
röviden jelenik meg a Tisztogatásban. 
Ezáltal mindhárom mű ismeretének 
függvényében az olvasó nagyobb háttér
tudással olvashatja az egyes regényeket, 
és a kevésbé részletezett események je
lentőségét is jobban láthatja.

Azon túl, hogy az események Észtor
szágban játszódnak, mindhárom mű cse
lekménye jellemezhető néhány általáno
sabb fogalom kibontásával, mégpedig a 
hatalom-félelem, szégyen-nők szavak 
viszonyhálójával. A Sztálin teheneiben és 
a Tisztogatásban kétféle hatalommal ta
lálkozhatunk: a szovjet, kommunista és 
a nyugat-európai világgal, azok egyéne
ket meghatározó erejével. Ehhez képest 
a Mikor eltűntek a galambok Észtország 
náci megszállásának időszakát, illetve a 
szovjet tagköztársaság idejéből néhány 
évet mutat be. Egyrészt a különböző ha
talmi rendszerek lehetséges-konkrét kö
vetkezményeivel szembesülünk, ugyan
akkor általános síkra is helyezhetjük a 
hatalom kérdését mint örökké létező, az 
egyént befolyásoló és elnyomó tényezőt.

Illetve, ennél konkrétabban a nőket ki
zsákmányoló és elnyomó hatalom álta
lános érvényűsége jelenik meg az egyes 
művekben. Míg a hatalom eszközei és 
megnyilvánulási formái változnak a kü
lönböző történelmi korokban, ami állan
dó, az a félelem és a szégyenérzet, melyet 
a nőkben (és nem csak) keltenek. És ez 
a félelem alakítja tetteiket és gondolatai
kat, illetve a regények cselekményét.

A regények szerkezetére jellemző az 
idősíkok keverése, illetve az egyes fejeze
tek előtt megjelenik az évszám és a hely, 
a nagyobb részek mottóval vannak ellát
va. A történelmi időben és térben való 
elhelyezés, valamint az észt történelem 
egyes eseményeinek a szerepeltetése ré
vén a könyvek dokumentumjelleget kap
nak. A Tisztogatás végén az egyes fik
tív kihallgatásokról készült jelentéseket 
is olvashatjuk, a Mikor eltűntek a galam
bokban pedig az egyik szereplő — Edgar 
— Észtország német megszállásának 
idejéről írt könyvéből „választ” mottó
kat néhány részhez a szerző, megjelöl
ve a kiadót és az évszámot is. A valóság 
látszatának növelésére szolgáló másik 
eszköz a naplóformátum alkalmazása. 
A Sztálin teheneiben Anna egyes szám 
első személyben elmondott történeteinek 
van naplójellege, a Tisztogatásban és a 
Mikor eltűntek a galambok ban azonban 
konkrétan is megjelenik egy-egy szerep
lő naplója. Az előbbiben külön fejezetek

ben olvashatunk részleteket Hans nap
lójából, míg az utóbbi esetében Edgar 
olvas fel részleteket Roland naplójá
ból és használja fel azokat készülő mű
véhez. Illetve néhány fejezetnek Roland 
az egyes szám első személyű elbeszélője. 
Külön érdekesség, hogy mindkét műben 
a független észt államért küzdő partizá
nok egyike ír naplót.

Az események már a bonyodalom 
megtörténte után indulnak, majd csak 
később derül fény a múltnak a kezdőpil
lanathoz vezető mozzanataira. A Mikor 
eltűntek a galambok ban a két egymás
sal váltakozó idősík a 40-es, illetve 60- 
as évek, melyek során három szereplő 
életének egymásba fonódó szálain ke
resztül fejtődik ki a cselekmény. A fő
szereplők az észt függetlenségért küzdő

lathatatlan 
1 collegiorrijege critical

rovata;*»rtis
Roland, unokaöccse, Edgar és felesé
ge, Juudit. A náci megszállás ideje alatt 
Edgar beférkőzik a németek köreibe, 
a németek bukása után pedig a kom
munizmus híveként tünteti fel magát. 
Juudittal kötött házassága már a kez
detektől fogva boldogtalan, mely fruszt
rációt és szégyenérzetet kelt a nőben. 
Ehhez adódik hozzá a háborús szituáció 
és a diktatúrák okozta félelem, az ál
landó rettegés.

Juudit szintén hasznára próbálja for
dítani a németek bejövetelét, bár telje
sen más célokkal: szerelemre vágyik. 
A névválasztás és a további események 
által a bibliai Judit karakterével kap
csolódik össze a főszereplő jelleme. Az 
idősíkváltások és kihagyások révén egé
szen a könyv végéig homály, hogy mi is 
történhetett a 40-es években, ami be
folyásolta a 60-as évek eseményeit. Az 
utolsó néhány oldalon derül fény egy lé
nyeges dologra, melynek segítségével és 
a korábbi utalásokból az olvasó valame
lyest összerakhatja a képet.

Mindhárom könyv címe több szem
pontból értelmezhető, és valahogyan 
egy-egy állatmotívumhoz köthető, most 
azonban csak az utolsó kötetre térek ki 
bővebben. A könyv legvégén, miután 
Edgar befejezi irományát és Juuditot in
tézetbe küldi, a városban sétálgat, ami
kor „a bokrokról felröppent egy galamb
raj, feléjük fordult, de nem látott semmit, 
az ég túlságosan fehérlett”. Tehát konk
rétan eltűntek a galambok Edgar szeme 
elől. A galamb motívumához már önma
gában a kiszolgáltatottság, a védtelenség 
fogalmát asszociálhatjuk, illetve a női 
princípium képviselőjeként a béke jelké
peként gondolunk rá. így már adódik is 
a megfejtés: Edgar, azaz a hatalom felül- 
kerekedése következtében megtörnek a 
védtelen és kiszolgáltatott nők, eltűnik 
a béke (ha valaha is létezett egyáltalán). 
Ehhez hozzáadódik, hogy a galamb és a 
madár mint fenntartott metaforák jelen
nek meg a mű egészében. Roland folya
matosan kis madárként látja Juuditot: 
„Juudit olyannak tűnt, mint egy szár- 
nyaszegett madár az ember tenyerében”. 
Továbbá a németek egyik kedvelt elede
le a galambhús, melyet maga Juudit is 
megtanul mesterien elkészíteni...

Oksanen történetalakítása rendkívül 
izgalmas, az idősíkváltások, bizonyos 
epizódok elhallgatása és az apró előre- 
és visszautalások révén az olvasó igazi 
nyomozóvá válik, folyamatosan rakos
gatnia kell a képet, találgatni, kapcsola
tokat teremteni az egyes események kö
zött. Stílusa lecsupaszított és egyszerű, 
mégis lírai. A félelem reszkető és rezig
nált prózája ez a három mű.

Sofi Oksanen: Mikor eltűntek  
a  galam bok. Scolar Kiadó, 2014. 
Fordította Bába Laura.
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Klasszicizáló beérkezés
Markó Béla költészete a nyolcvanas évek második felében I*

A nyolcvanas évek közepétől a ki
lencvenes évek elejéig tartó időszak 
(csaknem tíz év) Markó Béla első' nagy 
szonettkorszaka. Az 1987-es Friss hó 
a könyvön című kötet (1984-1986 kö
zött írott) ötven szonettet tartalma
zott, a Budapesten a JAK-füzetek
43. darabjaként megjelent 1989-es 
Mindenki autóbusza már összefoglaló
an százat (köztük a Költők koszorúja 
című szonettkoszorú 15 darabját). Az 
ugyanebben az évben a Kriterionnál 
kiadott Égő évek szonettjeinek többsé
ge a Mindenki autóbuszában is olvas
ható, de néhány újabb is található köz
tük, mint ahogy az 1991-es Kiűzetés a 
számítógépből is közöl újabbakat (köz
tük a Szerelmes szonettkoszorú 15 da
rabját) és az 1994-es Érintések-kötet 
is. A formabontás gyakorlata, az auto
nóm alakzatteremtés programja után, 
úgy tűnhet, hogy egy már évszázadok 
óta meglevő, zárt formába költözött 
Markó. Csakhogy nem kizárólagosan, 
a szonettkultusz (a két, csak szonette
ket tartalmazó kötet) se tévesszen meg 
senkit, mert a szonettek írása közben 
számos szabadverset is írt folyamato
san, az Égő évek, a Kiűzetés a számí
tógépből és az Érintések kötetben a je
lenlétük továbbra is hangsúlyos. Ezek 
a szabadversek azonban mások már, 
mint a korábbiak (akár a nyolcvanas 
évtized fordulója körül írottak), látha
tóan, miként a szonettek is, egy átala
kult költői szemlélet és magatartás je
gyében fogantak.

A szabadversek mássága és az „új” 
forma, a szonett kitüntetett szerepe 
azon költői felismerések következmé
nye, amelyek a költői hagyomány, a lí
rai személyiség és személyesség, a köl
tői kommunikáció felértékelődésével 
függenek össze. A nyolcvanas évek kö
zepére Markó számára már egyre ke
vésbé lehetett kielégítő és megnyugtató 
addigi útkereső éveinek a maszkjátékok 
(Színészkedő jövőm; Fényes bogárként/ 
Friss hó a könyvön), a valóságvonat
kozások háttérbe szorítása, a többér
telmű versmondattan alkalmazása, 
egyúttal a jelentésképzés elbizonytala
nítása során szerzett költői tapasztala
ta. Összefüggésben egyéni és közösségi 
létérzékelésének hétköznapi tapaszta
lataival: „de mindhiába pontos monda
tom, / ha nem lesz kinek majd elmon
danom, / és mindhiába leszek csillogó, 
// kegyetlen éles kép, ha senki sem / lát, 
hogy milyen vagyok és ő milyen./ így 
lesz? Vak ember tükre lesz a szó?” — fo
galmazza meg aggodalmait egyrészt a 
nemzeti közössége veszélyeztetettsége, 
másrészt az értő, értékekre fogékony 
közönség esetleges elmaradása miatt

mindjárt az egyik első szonettben (Vak 
ember tükre/Friss hó a könyvön). A ver
sekből és a nagyjából egyidejűén írott 
esszéiből, későbbi nyilatkozataiból lát
ható, hogy Markó felismeri ekkoriban 
a hely és az idő kötöttségeit („Nem kö
zömbös viszont — de még mennyire, hogy 
nem közömbös! — a közeg, amelyben köl
tőnk alkotott” -  írja Dsida Jenő kapcsán 
is1) s mellettük az „évszázados áram
lás” szerepét: „A hagyományból nem ér
demes kilépni. Át kell engedned magad 
ennek az évszázados áramlásnak, hogy 
sodorjon »új vizek« felé.”2 Ekkoriban ír
ja az Igaz Szó Irodalom és Iskola rova

tában szubjektív verselemző soroza
tát a magyar irodalom klasszikusainak 
(Balassi Bálinttól Szabó Lőrincig) köz
ismert műveiről, s miközben nagy bele
éléssel, de történetileg és elméletileg is 
megalapozottan föltárja a versek esz
tétikai sajátosságait és kortól függet
len üzenetét, saját átalakult költészet
esztétikáját is körvonalazza. Olvassuk 
együtt címmel jelennek meg 1989-ben e 
verselemző miniesszék, és egymásmel-

lettiségükkel még inkább felerősítik a 
vallomástevő szándékot. Az évtized vé
gén már Farkas Árpádék költészeté
ben is előzményt lát inkább, mint saját 
törekvései ellentétét. Fontosnak tartja 
a művészet közlő és közvetítő szerepét, 
és nem akar már lemondani a közvet
lenebb önkifejezésről, a személyesség, 
a vallomásosság versbeli lehetőségeiről 
sem. „Legyünk korszerűtlenek!” — kiált 
fel a Mindenki autóbusza száz szonettjé
nek Rövid, korszerűtlen kiáltvány című 
előszavában, majd így összegezi célja
it: „Az ágtól elvált sárga levél is szonett. 
Minden, ami zárt, ami körülhatárolt, 
ami különválasztható. Minden hely, 
ahol élni kell. Nem szeretem a szonettet. 
A szabadságot szeretem. Nem szeretem 
az emlékeimet. A szabadságot szeretem. 
Nem, nem, nem! Nem akarok olyan len
ni, mint egy ház... Mint egy haza... Mint 
egy szonett. Legyenek ők olyanok, mint 
én! Mint mi! Lakjuk be őket, kezdjenek 
hasonlítani hozzánk...”3

A szonettformához fordulás csak 
Markó költészetében hatott újszerű
nek, nemzedéktársai már a hetvenes 
évek második felében a szabadverssel 
párhuzamosan kísérleteztek a szo
nettel. Sőt, Egyed Péter, Palotás 
Dezső, Szőcs Géza költészetében már 
a szonettkoszorú is szerepet kapott. 
Mint ahogy a több szempontból Markó

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

mestereként számon tartható Székely 
János még korábbi, ötvenes évekbeli 
költészetében is (Bolyai János hagyaté
ka). Ágoston Vilmos éppen Szőcs Géza 
szonettjei kapcsán fogalmazta meg: 
„Ha a költó'i szabadságot a versek bel
ső ritmusa jelzi, s a vers is azért lehet 
»szabadvers«, hogy a formátlanságban 
feloldódjon, akkor a szonett -  a közép
kor slágere -  a formába zárt szabadság 
éneke. Szabad, mintha csak a forma 
kötné. A forma pedig, mint variációle
hetőség, csak a tehetségtelen művészt 
köti meg.”4 A szonettforma népszerűsé
gét Egyed Péter is hasonlóképp indo
kolta egy évvel később, 1978-ban: „Ha 
a költő szabad formáinak általános
ságából kiábrándult, a szonett forma- 
kényszerében találja meg -  paradox 
ez -  hihetetlen szabadságát.”5 A „zárt 
formában meglelt szabadság modell
je”6 — ahogy Markó fogalmaz 1988-ban 
a Kántor Lajosnak adott interjúban 
— Magyarországon is többek számá
ra vonzó lehetőség volt a nyolcvanas 
évek második felében, Bertók László, 
Ferencz Győző, Somlyó György, Takács 
Gyula szonettköltészete is ezekben az 
években bontakozik ki. De még Markó 
olyan nemzedéktársait is említhetnénk 
ebben az összefüggésben, mint Parti 
Nagy Lajos, a vajdasági Sziveri János 
vagy a kárpátaljai Balia D. Károly, 
akiknek szintén ezekben az években 
válik egyik kedvelt versformájává a 
szonett. Ekkoriban Markó egy világ
szerte érvényesülő klasszicizálódási fo
lyamatot érzékelt,7 nem alaptalanul. Az 
Oravecz Imre költészetéről monográfi
át író Kulcsár Szabó Zoltán a bevezető 
líratörténeti áttekintésében írja: a „pri
vátvilág” költészeti eszménye, a „kom
munikációs passzivitás”, az új szenzibi- 
litás „viszonylag gyorsan, a 80-as évek 
elejére elveszítette poétikai meglepe
tésértékét, automatizálódott és átadta 
helyét az artisztikus lírai tradíció »új- 
raélesztgetésének«.”8 Görömbei András 
ehhez még hozzáteszi: „A legújabb lí
rában erős klasszicizálódás tanúi le
hetünk. Még a legmerészebb újítók is 
»klasszicizálódnak«. Annak ellenére 
is, hogy az őket kanonizáló kritika ezt 
nem is mindig veszi jó néven tőlük. Ez 
a »klasszicizálódás« persze magában 
foglalja már a »nyelvi fordulat« összes 
továbbvihető vívmányát.”9 Erdélyben a 
Forrás harmadik nemzedéke után in
dult fiatalok közül is többen (Egyed 
Emese, Kovács András Ferenc, Tompa 
Gábor, Visky András) éppen ezekben az 
években fordulnak a klasszikus versfor
mák, s így a szonett felé. A nyolcvanas 
évek végén Markó már őket érzi ma
gához legközelebb állónak, mondja el a 
Keresztury Tiborral folytatott beszélge
tésben, s talán nem is csak a szonettíró 
hajlamuk miatt: „Klasszicizáló hang
juk, személyességük nemcsak az euró
pai hagyományok teljességét idézi föl, 
hanem az erdélyi elődökre is vissza
utal: Dsidára, Áprilyra.”10 Számukra

és Markó számára kényszerű kompro
misszum is a szonett, mivel a románi
ai hatalom felismerte, hogy a forma
bontás társadalmi cselekvésformákat 
(is) modellál, s épp ezért egyre kevésbé 
tolerálta azt. „Az a furcsa helyzet állt 
elő, hogy egy tartalmában radikális -  
mert a fennálló rezsimet burkoltan tá
madó -  szonettnek esetleg több esélye 
volt a megjelenésre, mint egy tisztán 
esztétizáló képversnek” -  emlékezett 
vissza a költő ugyanabban az interjú
ban.11 Amit tehát szabad formában már 
nem mondhatott el, nem tudott elmon
dani, ezután elmondhatta a szonettben 
(„Nekem a szonett ezért kibúvó is, a le
zárt utak kuszaságában egy szabadnak 
tűnő ösvény”).12 Erdélyi Erzsébettel és 
Nobel Ivánnal beszélgetve pedig ar
ról is vallott, hogy számára ugyanak
kor a szonett „mintája lehet egyfaj
ta rendteremtésnek” is.13 Alföldy Jenő 
írja a Mindenki autóbusza kapcsán: 
„»Klasszicista proklamációnak« beillő 
szavai, melyekkel szonettkötetét beve
zeti, a rend avantgardistáját ígérik ne
künk. A rend előharcosát — mert a sza
badság, mely megszüli a rendet, még 
messzire van.”14 (Kiemelés az eredeti
ben -  E. T.) S a nyolcvanas évek első fe
lében írott irodalomtörténeti jellegű, 
Arany Jánosról (A boldog utód), Babits 
Mihályról (A sorsra nyitott ablak), József 
Attiláról (Szólítsuk-e József Attilát?) 
írott esszéiből is jól látszik, hogy már

(Rziterion

ekkoriban milyen nagy vonzást gyako
rolt rá a legalább versben megteremt
hető rend, harmónia. A szonett ezek 
mellett a maga befejezett zártságában 
a tökéletesség, a teljesség, az otthonos
ság élményének teremtő megtapaszta
lására is alkalmat kínálhat az olyan 
alkotó számára, aki a forma szabályait 
képes bensővé tenni, márpedig Markó 
számtalan, szebbnél szebb szonettjében 
bizonyította ezt. Mózes Attila hívja föl

a figyelmet arra, hogy a szonettformá
val Markó ugyanazt teszi, mint Király 
László, Kenéz Ferenc, Vásárhelyi Géza 
ez idejű egészen más formájú költemé
nyeivel: „védi”, „elsáncolja” magát, „túl
élő” védelmi állást épít ki magának15 
(„szerelmem, végy ruhát, múltat, jövőt 
/ magadra, mert felold, ami előbb / még 
nyűgnek tűnt, hát álmodj: védd ma
gad!” — Fölöttünk csillagképek /Friss hó 
a könyvön). Összegezve az eddigieket: 
szabadságvágy, kényszer, kibúvó, rend
teremtő és teljességkereső szándék, vé
dekezés, de talán a művészi próbatétel 
varázsa is készteti -  Kosztolányit idéz
ve -  a formai kötöttségek kényszerével 
„gúzsbakötve táncolni”16.

A tradicionális formát, a konzerva
tívnak tudott szemléletet és magatar
tást Markó azáltal korszerűsíti, hogy 
a maga képére (érzékenységére) szab
ja, és formabontó korszakának tapasz
talataival, némiképp eszköztárával is 
gazdagítja („Lakjuk be őket, kezdjenek 
hasonlítani hozzánk....” — Korszerűtlen 
kiáltvány/Mindenki autóbusza). Ugyan
akkor a fentiekből következően érthe
tő, hogy nem a szonetthagyományt ra
dikálisan újragondoló, a tradicionális 
szonettformát felrobbantó, szétíró, kí
sérletező útra lépett, talán még azért 
sem, mivel akkoriban, illetve megelő
zően oly sokan idézőjelbe tették már a 
klasszikus formát, elsőként Tandori 
Dezső a hetvenes években, majd a már 
említett magyarországi és erdélyi pá
lyatársak, nemzedéktársak közül is 
többen (például Petri György, Bertók 
László, Szőcs Géza, Zudor János stb.). 
Markó szonettjei megőrzik a hagyo
mányos petrarcai oktáva-szextett szer
kezetet, a tizennégy sor ehhez igazodó 
kettős rímrendszerét, azon belül szaba
don variált rímképlettel, az ötös vagy 
hatodfeles jambust és a csattanószerű 
verszárlatot. Emellett általában még 
a műforma azon J. R. Bechertől ere
deztetett követelményének is megfelel
nek, amely szerint a szonett mélyszer
kezetében a dialektikus ellentételezés 
(tézis-antitézis-szintézis) érvényesül.17 
Ugyanakkor e kötöttségeken belül a ko
rábbi szabadverseihez hasonló termé
szetes spontaneitással hullámzó, laza 
versbeszédet teremt a költő. Ez viszont, 
sajátos módon, sokkal közvetlenebbnek 
hat, mint a korábbi szabadversekben, 
az élőbeszédre emlékeztető egysze
rűbb szóhasználattal és képrendszer
rel. Szávai Géza a Győzelmes együtt- 
létünk (Friss hó a könyvön) című vers 
strófáit folyamatos, prózai sorokba tör
delte, látványosan szemléltetve állí
tását: „a prózavers nyelvi keresetlen- 
ségével, természetességével folynak 
egyik-másik versének sorai.”18 Széles 
Klára pedig egyenesen így fogalmaz: 
„különös ellentmondásként Markó 
mintegy szonett-formába öltözteti sza
bad- vagy prózaverseit. Úgy érvényesí
ti a szigorú versforma kötelmeit, hogy 
ezen belül oldott, kötetlen meditálás, 
monológ tanúivá avatja olvasóit.”19 A 
korábbi szabadversekhez viszonyítva
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a mondatszerkezet egyszerre hason
lít és különbözik, mivel a vers sokszor 
most is egyetlen többszörösen összetett 
mondat, de itt az alá- és mellérendelé
sek bonyolultabb viszonyrendszere ta
golja a kibomló és a vers végén össze
gezett gondolatot, ismét gyakorta élve 
a strófák közti enjambement eszközé
vel, de ritmust keltó' ismétlésekkel, fel
sorolásokkal, párhuzamos mondatszer
kezettel is. Máskor, ha nem egyetlen 
mondat a vers, épp a rövidebb és hosz- 
szabb mondatok, a modalitás váltako
zása, a kérdések, felkiáltások, felhívá
sok, óhajtások egymásba kapcsolódása 
teszi dinamikussá, feszültséggel telivé 
a versszöveget (Bár lenne ami volna; A  
nyelv diadala /Friss hó a könyvön).

A szonett drámai lüktetése nem a 
Markó-vers egyedülálló sajátossága, 
sót, a szonettelméletek szerint általá
ban szükségszerű jellemzője a szonett
nek, de a Markó-versé annyiban még
is különbözik a szonett hagyományos 
drámaiságától, hogy nem egyszerűen 
a szerkezeti, strófikus osztottság vele
járója, hanem egyúttal a lírai én belső 
vívódásának, gondolati küzdelmének 
nyelvi, ritmikai megjelenési formája. 
A szenvedélyes érzelmeket, a tépelő- 
dő, mérlegelő gondolatiságot a Markó- 
versekben ugyanakkor mindig fegyel
mezi a ráció, a szonettekben pedig 
ehhez a formai kötöttségek a keretet is 
megteremtik. A Markó-szonett „szét- 
bonthatatlan alkotás, amely mögött fe
héren izzik az elemző szigorú értelem”
-  írja Borcsa János.20 A szétbonthatat- 
lannak látszó versegységekben ugyan
akkor gyakori tematikai, képi ellenté
tek, kettőségek, paradoxonok („Csak a 
hiány / lehet ilyen nehéz, csak a hiány
ból / roskadhat ilyen szörnyű súly re- 
ám” — Alvókat visz a vonat/Mindenki 
autóbusza) jelzik, hogy a látszat és a 
valóság, az eszmény és a valóság, a mű
vészet és az élet szétválásának, szem
benállásának létélménye továbbra is 
az egyik meghatározója e költészetnek. 
Mint ahogy az önismeret problémá
ja is, összefüggésben a zárt helyzet(ek) 
szerep- és magatartás-lehetőségeivel 
(„Tán hős lennél, de jézusmáriázva / 
csapkodnak, sápadnak a fák: ne most!”
— A nyelv diadala /Friss hó a könyvön). 
Az önvizsgálat igénye azonban most 
már leplezetlen személyességgel tár
sul, a számvetés, az eddigi életút és pá
lya felmérése („Hányféle házban meg
fordultam eddig, / hány utca megszült, 
tolt, lökött a fényre” — A test szonettje/ 
Friss hó a könyvön) látszólag közvet
len, alanyi vallomásossághoz vezet 
(„Mennyit gyötrődtem, Istenem, hogy 
formát adjak a bennem felsejlő világ
nak, / hogy földnek, víznek, lepkének, 
virágnak / eszmét keressek, s verse
im tagolják / a tagolatlan időt körülöt
tem” -  Miért írtam verset?!Kiűzetés a 
számítógépből)- A nemzedéktárs Zalán 
Tibor pontosan érzékelte, hogy „a köl
tő eljutott írói lehetőségei azon fokára, 
amikor személyisége mindent áthaso- 
nító erejét választja művészete közpon

ti rendező elvéül a közösségi mítoszok, 
a csoportosan kidolgozott, elméletileg 
tetszetősnek vélhető lehetőségek he
lyett.”21 Ahogy Kántor Lajosnak ő ma
ga is elmondta: „Nem véletlen, hogy 
az utóbbi időben szinte csak szonette
ket írtam, mert a szürrealista képek
ben való tobzódás után előbb-utóbb a 
személyes élménynek, a cicomázatlan 
fájdalomnak is be kellett kérezkednie 
a verseimbe.”22 Természetesen mindez 
fokozatosan érlelődött Markóban meg, 
már az említett 1980-as, József Attilát 
idéző esszéjében a mélyen korszerűtlen
nek tartott vallomásos kitárulkozás, az 
önkínzó személyesség példájára hivat
kozik: „egy pillanatra sem fogadhatta 
el a világ elidegenülését, egy pillanat
ra sem hajthatott fejet — sem tárgyias 
iróniával, sem okosnak tűnő bezárkó
zással -  semmiféle hatalom előtt. Nem 
emelt maga elé pajzsot, világ szeme lát
tára boncolta önmagát kegyetlen őszin
teséggel, és gyermeki naivitással hitt 
abba, hogy a magamegmutatás kivéd
hetetlen fegyver és erőtartalék. Igaz, 
hogy belehalt ebbe a hitébe. Az is igaz, 
hogy a személyesség ma már nem di
vat, és nemcsak a valóságos én, ha
nem a költői én is harmadik személlyé 
— vagy legfennebb többes szám első sze
méllyé -  rejtőzött verseinkben. De higy- 
gyünk abban, hogy a világot szólítani 
kell, és a világnak szólítania kell min
ket. Abban, hogy mondanunk kell és el
mondani és kimondani, s hogy magun
kat tárgyak és dolgok mögé rejtőztetni 
nem szabad, mert ha egyszer megva
lósulna ez az utópia, a hasonulás a ve
reség szinonimája lesz, az önazonos
ság pedig a szabadságé.”23 Számtalan 
olyan verse van Markónak ezekből az 
évekből, amely azt mutatja, hogy a mo- 
dernitás korának személyiségeszmé
nyéhez, a lírai én önmagát megterem
tő, felépítő gesztusához fordult vissza 
(Egyszer úgyis hátralapozol; A nyelv di
adala /Friss hó a könyvön-, Hány életünk 
volt, Magamat tovább írom, írtam én is

a csirkeház mellől /Mindenki autóbu
sza). Némiképp szükségszerűen, kény
szerből is: „És tűzre, vízre végképp rá
utalva / miként lehetnék én szabad? A 
szükség / már bennem van kezdettől, s 
rémuralma / növekszik csak” (Reductio 
ad absurdum/Friss hó a könyvön)-, „Ne 
vándorolj! Ne utazz! Ne remélj! / Bújj 
házadba! Mi lennél nélküle? (...) nincs 
hova elrepülni, / nincs hova elszalad
ni, / nincsen hova elkúszni, / csak be! 
és be! és még beljebb!” (Ne vándorolj!/ 
Égő évek). Utólag még a szonettformá
hoz való fordulásban is felismerni vé
li a költő ezt a szempontot: „még egy 
ilyen diktatúrában is megtalálhatja az 
ember — még ha korlátozva is — a maga 
személyes szabadságát. Nem kellene te
hát feltétlenül eljutni a személyiség fel
számolásához... Ennek lett volna szá
momra modellje a szonett. Vagyis egy 
nagyon eredetiségmentes formában is 
megtalálni a személyiség továbbélésé
nek lehetőségét.”24

Markó felismerései és költői ma
gatartása nagyfokú rokonságot mu
tat a személyes hangú költészet mel
lett versben és esszében éppen ezekben 
az években hangsúlyosan hitet tevő 
Csoóri Sándoréval. „Gottfried Benn-nel 
és mindazokkal tartok, akik azt vall
ják, hogy »a vers mindig az énre kér
dez rá, és a válaszba beleszól az összes 
szfinx és szaiszi képmás«. Más szó
val: a lírai költő önmagához van köt
ve, vagyis egyetlen emberhez, de ennek 
az embernek az önmagántúliságához 
is! Az eredetéhez és a végtelenségéhez. 
Filozofikus szóhasználattal: a transz
cendenciájához”-  írja Csoóri a Műfajok 
őrségváltása című híres esszéjében.26 
A világ érzéki metaforája címűben pe
dig így fogalmaz: „Annyira rosszul ál
lunk egymással s önmagunkkal, hogy 
a közlés hitelességéhez a személyes 
sors, a személyes tartás hitele is hoz
zátartozik. (...) A kívülről és belülről 
korlátozott ember az igazi versben visz- 
szaszerezheti szabadságát, képzeletét, 
saját maga illúzióját. Visszanyerheti 
természetes és szabad lélegzetét, amely 
rokon a fákéval, a madarakéval.”26 
Természetesen sem Csoóri, sem Markó 
lírai személyisége és személyessége 
nem azonos már a XIX. századi költő
ével, annak romantikus közvetlenségé
vel, de még Ady vagy akár Nagy László 
felstilizált lírai énjével és azok öntuda
tos vallomásosságával és kinyilatkozta
tásaival sem. Saját, ellentmondásoktól 
nem mentes költői világukban megal
kotott, megformált lírai személyiségek 
ezek. Nem függetlenek az alkotók va
lóságos énjétől, élményeitől, ugyanak
kor szükségszerűen nyelvi konstruk
ciók, amelyek megnyilatkozásaikban 
bár rendre szembesülnek a lírai én in
tegritását megkérdőjelező modern, sőt 
posztmodern tapasztalatokkal („Már 
végképp százfelé szakítva, mint / va
lószínűtlen utazó, aki / csak megy to
vább, s nem tud választani, / s most

> » »  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON

Breznay András: Románc

> » »  folytatás a 17. oldalról

minden utcasarkon visszaint // annak, 
ki volt, s annak, ki lesz talán, / ha má
sik énje egyszer célba jut, / s száz má
sik énjét hordozza az út, / százféle terv 
van most is asztalán, // de szétszóródik 
lassan, nincsen itt” — Valószínűtlen uta- 
zó/Mindenki autóbusza), mégsem mon
danak le a személyiségválság megha
ladásának szándékáról, az individuum 
egységének, épségének, tisztaságá
nak megőrzéséhez szükséges erőforrá- 
sok felkutatásáról és felmutatásáról. 
Keressék és találják meg azokat akár a 
hagyományban (a költői hagyományok 
mellett, a nemzeti történelmi, kulturá
lis örökségben), vagy a természetben, 
a szerelemben („Muzsikáló könyveink
ből, / nyári napokból, / szerelmeinkből / 
annyi meleget összegyűjteni, / hogy ki
bírjuk / a feketedő színeket!” — Egyszer 
jövő' lesz úgyis/Égő' évek). Olyan versbe
li személyiségek ezek, amelyek éppen a 
nyelvi artikulációjuk személyességével 
hitelesítik és paradox módon általáno
sítják teremtetjük egyedi tapasztalait. 
„A költő ezekben a nagyon személyes, 
nagyon vallomásos kifejezésformákban 
is szimbólummal él: önmagát teszi va
lamiféle »szimbólummá«.27 Markónál 
a személyiségválság meghaladásá
nak szükségességéről és vágyáról árul
kodik a korábbi szabadversekben is 
gyakori önmegszólító nyelvi-stiliszti
kai formula továbbélése a szonettek

ben és az újabb szabadversekben. A 
Szonettkalendárium (Mindenki autó
busza) negyedik darabja, az Ősz című 
vers (ami az Égő' évek kötet negyedik, 
utolsó ciklusának nyitó verse egyút
tal) ennek egyik lehetőségét az indivi
duális szférából kilépve, a szűkebb-tá- 
gabb közösséggel való azonosulásban 
jelöli meg: „Napodat földed már kör- 
beforogta, / beérett, ím, a gondolat s a 
forma, / és társaiddal végképp egybe
forrva, / szőlőszemként hullasz a kö
zös borba.” Többek között ugyanez a 
gondolat kap monumentálisabb ki
bontást az először a Mindenki autóbu
sza kötet zárásaként megjelent (majd 
a Kiűzetés a számítógépből kötet
ben is olvasható), Költők koszorúja cí
mű, 1988-ban írott szonettkoszorúban, 
amely Janus Pannoniustól Radnóti 
Miklósig tizennégy portréversben 
és egy Mesterszonettben foglalja ösz- 
sze Markó klasszicizáló „fordulatának” 
legfőbb üzeneteit. A költőelődöket meg
idéző ciklussal Markó maga is hitet 
tesz a kulturális hagyományok, a nem
zeti múlt örökségének megtartó ereje, 
a sorsközösség és a hagyományos ma
gyar költőszerep vállalása mellett.

(Folytatása következő számunkban)
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SZÁNTAI JÁNOS

J a n o v ic s-k ö n y v , h á ro m  n y e lv e n
„Volt két filmgyáram, az ország min

den részében 26 mozim, az Unió utcá
ban két házam, az Attila úton kilenc 
házam.” Nem egy magyar nábob vagyon
soroló szavai ezek. Illetve igen, csak ép
pen nem a magyar ugart uraló nagyúré. 
Hanem a(z) (erdélyi) magyar színház és 
(néma)film kiemelkedő' alakjáé, az „erdé
lyi Hollywood” megteremtőjéé. Janovics 
Jenőről van szó, természetesen. Az idé
zett részlet pedig Zakariás Erzsébet 
Janovics, az erdélyi Hollywood megterem
tője című kötetéből származik.

WüfEMMDQQÄF
Furcsa szülemény ez a könyv. Szakmai 

berkekben (a filmes szakmára gondolok) 
elég sok szó esett arról az utóbbi 25 év
ben, hogy Jordáky Lajos 1980-as Az er
délyi némafilmgyártás története című 
könyve óta gyakorlatilag nem született 
Janovicsról alapos, átfogó monográfia. 
Pedig az a kötet mára már több sebből 
vérzik, elavult, helyenként pontatlan, rá
adásul, ugye, kizárólag Janovics filmes 
tevékenységére összpontosít. Hol van 
még a korszakalkotó színházi rendező, 
színész, igazgató és irodalmár életét-mű- 
vét tárgyaló masszív szegmens.

Persze, jegyzem meg sietve, megjelentek 
azóta témába vágó könyvek. Ott van mind
járt a legrészletesebb, ha nem is a legtudo
mányosabb, maga Janovics Jenő tollából. A 
Hunyadi téri színház című vaskos kötetet 
Kötő József szerkesztette, és a Komp-Press 
Kiadó gondozásában jelent meg 2001-ben. 
Aztán a Balogh Gyöngyi és Zágoni Bálint 
szerkesztette A kolozsvári filmgyártás ké
pes története című album. Aztán Zágoni 
Bálint Janovics Jenő, a magyar Pathé cí
mű kiváló, 2011-es dolgozata, ami ugyan 
nem könyv, hanem dokumentumfilm, de ez 
a tény mit sem von le az opusz jelentőségé
ből. Ezek a munkák mind igyekeztek egé

szíteni a képet, tömködni a Janovics-tablón 
helyenként tátongó lyukakat, s hadd te
gyem hozzá, sikerrel.

És akkor itt van ez a könyv. Nem ala
posabb, részletesebb, mint a Jordáky 
vagy a Janovics, nem színesebb mint a 
Balogh-Zágoni páros albuma. Feltehető a 
kérdés: akkor minek? Nézzük.

Mindenekelőtt, a kötet sorra veszi 
Janovics legjelentősebb szerepeit. És itt 
nem a színházi vagy filmszerepekre gon
dolok, hanem a magyar és európai kul
túrában játszottakra. Fejezetenként 
tárgyalja a színész, az irodalmár, a szín- 
házépítő, a színházi rendező és a filmes 
alkotó történetét, teljesítményét. Vagyis 
rendszerez. És ez fontos, hiszen aki rö
vid, pontos és áttekinthető leírást szeret
ne olvasni a Direktorról, annak éppen ez 
a könyv való a kezébe. Sőt, tekintettel ar
ra, hogy a szerző utánajár a dolgoknak, 
középfokú janovicsológiai vizsgával ren
delkezők is találhatnak benne csemegét. 
Janovics (kevésbé jelentős) irodalomtudo- 
ri tevékenysége például talán újdonság
ként hat azok számára, akik korábban 
csak a színházi és filmművészeti tevé
kenységéről hallottak.

Aztán a szöveg nyelvezete. Nem annyi
ra túlfűtött, mint A Hunyadi téri színház 
személyes, helyenként szenvedélyes hang
vételű folyama. De nem is annyira szá
raz, tárgyias, mint a Jordáky-könyv tu
dós adathalmaza. A szerző megtalálja az 
egyensúlyt a sztori, a szubjektív vélemény 
és az információközlés között, ami, ha be
legondolok, nem is olyan egyszerű.

Végül hadd álljon itt a kötet legfőbb 
erénye. A bevezetőben olvasható, hogy a 
dolgozat tulajdonképpen román kezde
ményezésre született. A 2012-ben alakult 
SHIFT -  Transilvania Art Group egye
sület rendezvénysorozattal szerette volna 
megünnepelni a kolozsvári magyar film
gyártás 100. évfordulóját. A valamiféle 
konszenzus az évfordulót 2013-ra időzí
tette, ugyanis egy évszázaddal korábban

forgatták le az első kolozsvári némafil
met, a Sárga csikót. A rendezvénysorozat 
ugyan nem jött létre, viszont a Janovics- 
könyv meglett. Mégpedig -  és most jön 
a lényeg -  három nyelven: románul, ma
gyarul és angolul. Tulajdonképpen ez a 
kötet legfontosabb hozadéka. A szerző, 
az anyag gondozója (Andreea Iacob) és a 
fordítók háromféle „nyelvi” célközönséget 
lőttek be. A magyart a fent említett ka
rakterisztikákkal lehet megfogni, illetve 
azzal, hogy a kötetben szerepelnek olyan 
adalékok (szövegrészietek, fotók, plakát
reprodukciók), amelyeket a korábbi kö
tetekben nem tanulmányozhatott az ol
vasó. A román és pláne az angolul olvasó 
(vagyis nem-magyar és nem-román) be- 
avatatlanok számára (és élek a gyanú
perrel, belőlük van több) ez a könyv va
lóságos reveláció lehet. Hiszen arról 
szerezhetnek tudomást, hogy élt itt egy 
ürge, aki csinált egy hatalmas színházat, 
aztán egy, a saját korában versenyképes 
filmipart, filmművészetet. És ez az ür
ge magyar volt (meg zsidó), de ennek el
lenére (vagy talán éppen ezért) remekül 
együtt tudott működni a román szakmá
val, ha érdemesnek látta, vagy bizonyos 
helyzetekben szükség volt az együttmű
ködésre.

A román, magyar és angol nyelvű szö
veg három hasábban jelenik meg az ol
dalakon, ami első olvasásra visszatetsző. 
Folyton lapozni kell, ha ugyan az olvasó 
nem megszállott nyelvész, aki mindun
talan összeveti a fordításokat az erede
tivel. Ám ahogy a szöveg halad előre, ez 
a kellemetlen szerkezeti disszonancia el
tűnik. Mindent összevetve, korrekt mun
ka Zakariás Erzsébet könyve. Nem tör 
nagyra, nem akar tovább nyújtózni, mint 
amilyen hosszú a takaró, és így telitalá
lattá válik. Bárki emberfiának érdemes 
elolvasni. Mert hosszúnak se hosszú. Egy 
nyelven legalábbis.

Zakariás Erzsébet: Janovics,
a z  erdé ly i H ollyw ood m eg terem tő
j e  / Jan ovics, c rea to ru l H ollywood- 
ului transilvan  / The Creator of 
Transylvanian Hollywood. Tracus 
Arte Kiadó, Bukarest, 2014.
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KARÁCSONYI ZSOLT

V án ya  p a r a s z t i  so r sa TJíTLÁVRZlM

A Kolozsvári Magyar Napokra affé
le miniévadot szervezett a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház, ezen belül ját
szották a Ványa bácsit is, amely az el
múlt évtized egyik legfontosabb előadá
sa. Számtalan díj, kritika, turné- és 
fesztiválsiker jelzi, hogy Andrei §erban 
rendezése színháztörténeti szempont
ból is jelentős produkció és valószínűleg 
még sokáig szerepel a kolozsvári társu
lat műsorán.

Nem csupán az előadás, de a címsze
repet alakító Hatházi András is számos 
elismerésben részesült, azonban a cím
szerepben egy ideje már Viola Gábort lát
hatja a közönség. Azt a Viola Gábort, aki 
azóta, hogy a sétatéri színházhoz került, 
számos figyelemre méltó alakítást tud
hat a háta mögött.

A címszereplőváltás természetesen 
módosíthatja az előadás egészét, új hang
súlyokat teremthet, új értelmezést adhat 
az előadásnak, a csehovi szöveget is új 
megvilágításba helyezheti. E változások, 
módosulások le is zajlanak az előadáson 
belül. Éppen azért, mert Viola Gábor is 
erős, egyéni, sajátos szerepformálással 
bizonyítja -  helyt tud állni, minden külö
nösebb nehézség nélkül a produkcióban.

Nem kívánom Hatházi és Viola alakí
tását sem teleaggattni pozitív jelzőkkel, 
mindkettő egész egyszerűen: jó. Ennek 
okairól azonban érdemes beszélni. Éppen 
az előadásban tapasztalható hangsúlyel
tolódások, módosulások miatt.

Hatházi alakításának vezérfona
la a tehetséges és aztán egyre mélyebb
re, a vidékiségbe süllyedő szereplő arcát 
mutatja meg a közönségnek, a mellékszá
lakat, finom kitérőket sem hanyagolva el. 
Elsősorban egy értelmiségi története az, 
amit elénk hoz. Viola alakítása, természe
tesen és szükségszerűen: más. E mássá
got kívánom az alábbiakban körbejárni.

Viola Gábor már az első pillanat
tól egy, a paraszti sorshoz közelebb álló 
Ványa bácsit formál meg. Már az előadás 
kezdő jelenetében is mélyebben van, le
csúszik a nézőtéri székek közé, míg a töb
biek ülve várják, hogy a színpadon elhe
lyezett székeken elhelyezkedő közönség 
elcsendesendjen. Mozdulatai darabosab
bak, hangja erősebb, harsányabb a játék 
terében, mint olyan emberé, aki inkább 
gazdatiszt a parasztok között, mint több
re vágyó, ám célját vidéken elérni képte
len értelmiségi.

Míg Hatházi a lecsúszottság állapotá
ban is értelmiségi marad, Viola Ványája 
más utat jár be. Nem lecsúszik, de visz- 
szacsúszik azok közé, akik közül hiába 
is próbált kitörni. Az értelmiségiekkel 
és a szellemi szférával szemben sokkal 
ellenségesebb. Hatházi az értelmiségi 
iróniáját, humorát és derűjét is megvil
lantja alakításában. Viola minden gesz
tusa fanyarabb, keserűbb, lemondóbb, 
távlatok híján való.

Az előadás egyik leglátványosabb pil
lanata, amikor a csillár Ványa feje fölött

lassan ereszkedni kezd -  Hatházi szerep
megformálása okán azt sejteti a nézővel, 
hogy Ványa mégiscsak kapcsolatot tud 
tartani a felső szellemi szférákkal, és vi
déki környezetben is képes megőrizni azt 
-  csupán az előadás végére lesz teljesen 
egyértelmű: elvesztette a csatát.

Viola minden gesztusa, hangsúlya az 
elvesztett csata utáni helyzetből indul 
ki, az általa megformált Ványa remény
telensége, komorsága, kilátástalansá- 
ga és súlyos alkoholizmusa éppen ebből 
ered. Ezért a csillárjelenetnél a „fenti
ekkel” való kapcsolatteremtés is egé
szen más természetű. Itt Ványa már 
nem azért ül a csillár alá, mert a szelle

mi szférához tartozik, nem azért, mert 
értelmiségi, csupán annak okán, hogy ő 
a „legértelimségibb”. A csillár leereszke
dése nem a fenti szférával való kapcsolat- 
teremtést jelenti, nem két egyenrangú fél 
kommunikációját. A szellemi szféra nem 
segíti meg Ványát, nem teljesíti ki szemé
lyiségét, ha csak rövid időre is; nem emeli 
át, nem emeli fel, épp ellenkezőleg — zsar
noki módon nehezül a Viola által megfor
mált Ványára. A paraszti sorba tulajdon
képpen már réges-rég belekérgesedett 
és belekeseredett Ványának a többi sze
replőhöz való viszonya is értelemszerűen 
más ezért.

Jelenához (Györgyjakab Enikő) is 
sokkal távolabbról közelít, nem két, a 
felsőbb körökhöz tartozó, tulajdonkép
pen egyenrangú személy közötti viszony 
ez. Míg Hatházinak talán lenne esélye, 
Viola helyzete ezen a szálon is teljesen 
reményeién. Alakításából nem hiányzik, 
hanem kezdetektől kimarad a játékos 
irónia. Hatházi színházi bohóc az elő
adás vígságosabb pillanataiban, Viola 
vásári komédiás. Hangsúlyozom: nem 
a színészi minőségről beszélek, hanem 
a szerepmegformálás irányáról. Viola 
játékossága érdesebb, harsányabb, le

aratandó mezők tágasságához, piacte
rek hangzavarához, gazdatiszti, paran- 
csolóbb hangnemhez szokott. Inkább az 
unaloműzés miatt közeledik Jelenához, 
aki sokkal hűvösebb és távolságtartóbb, 
mint Hatházi Ványája.

Hatházi alakításában Ványa szemé
lyiségében olykor megvillan a lecsúszott 
zseni hajdani szellemi erejének fénye, 
Violánál az elsajátított magaskultúra 
nem válik a személyiség szerves ré
szévé, azon belül is idegen rész marad. 
Viola Ványája ellenségesen viszonyul sa
ját megszerzett tudásához is, számára 
egyértelmű: ez az, ami elválasztja a ve
le együtt vidéki életet élőktől, saját iga

zi természetétől. Magánya a magára ha
gyott, magasabb szintek elérésében nem 
segített gyermek magánya, anyjához is 
ezért viszonyul jóval távolságtartóbban.

Viola „paraszti” szerepértelmezése 
élesebben elkülöníti a vidéken élők vi
lágát a fentiekétől, Szerebrjakov (Biró 
József) szerepmegformálásának ere
je változatlan marad, ám a vidékiekhez 
való viszonya „felszínesebb”, távolság
tartóbb. Ványa parasztibb megformá
lása Asztrovot (Bogdán Zsolt) is némi
képp a vidékiek csoportja felé húzza, 
Jelenával való kapcsolata az előző válto
zathoz képest veszít, ha színpadi inten
zitásából nem is, de tragikus erejéből 
igen (a Jelena és Asztrov közötti kapcso
lat nem válik annyira szorossá, az elvá
lás is „egyszerűbb”).

Mindez szükségszerű és magától ér
tetődő. Viola Gábor alakításának eré
nye éppen ez, hogy képes volt módosíta
ni az előadás hangsúlyait és értelmezési 
lehetőségeit, miközben az új címszerep
lő alakítása okán is létrejövő új „változat” 
továbbra is megőrzi az eredeti előadás 
erejét, lendületét, intezitását — csak egy 
másik, a paraszti sorshoz, vidékies világ
hoz közelebb álló szinten.
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DIMÉNY HAJNALKA

„...úgy kezd a le lk ü n k  
a k etrecéb ő l k iszab ad u ln i”
Szokássá vált, hogy egyetemi tanárokat 

a kollégák, barátok kötettel köszöntenek 
bizonyos kor elérése alkalmából. Az ilyen 
köszöntő' kötet tulajdonképpen több a kö
szöntés gesztusánál -  sokkal inkább kö
szönetnyilvánítás. Ez utóbbi jellemzi a „... 
hogy legyen a víznek lefolyása...” című köte
tet, amely Szilágyi N. Sándor tiszteletére 
jelent meg 2013-ban. Ahogy a Rendhagyó 
eló'szóban Fazakas Emese fogalmaz, va
lójában sokkal jobb lenne egy „hálateljes 
ölelés”, „mint a szavak, amelyek alig-alig 
akarnak szöveggé összeállni”, és bár be
vallása szerint a kötet anyaga is többszö
ri határidőcsúszással állt össze, úgy gon
dolom, hogy a köszöntés figyelmességén 
túl szükség is volt arra, ami az eredmé
nye lett ennek a munkának. Tartalmát és 
gondolati nyitottságát tekintve egy ilyen 
kötetet csakis, s engedtessék meg nekem 
ez a megszólítást, a Sanyi bácsi neve alatt 
lehetett megalkotni.

Köszöntő kötet lévén bizonyos elvárá
sokkal olvashatjuk azt. Kíváncsiak lehe
tünk a kötet tematikai összetételére vagy 
arra, hogy a köszöntött munkái, elkép
zelései és céljai milyen módon jelennek 
meg a tanulmányokban, ki hogyan viszo
nyul hozzájuk vagy viszonyul-e egyálta
lán valamilyen módon. Ebben az írásban 
ez utóbbiakra koncentrálok, önkényesen 
nagyobb figyelmet fordítok rájuk, mivel 
mindezeket különösen fontosnak tartom. 
Jómagam ugyanis úgy érzem, hogy egy
szerre nehéz közömbös maradni, hozzá
szólni vagy másképp gondolni, ha Sanyi 
bácsi beszél. Máthé Dénes ezt azzal ma
gyarázza tanulmányában, hogy Sanyi bá
csi egyik célja, hogy „meg is éreztesse an
nak igazát, amiről beszél” (324. o.). Hogy 
ebben mennyire sikeres, arról Berszán 
István ír a szimpatikus embertudományt 
„méltató és vitató” írásában: Sanyi bácsi 
előadásait hallgatva „folyamatosan érin
tettek vagyunk abban, amiről szó van, 
semmit sem bíz puszta absztrakciókra. 
Példái pedig attól hitelesek, hogy magunk 
fedezzük fel magunkban az érvényüket.” 
Úgy gondolom, mindez nemcsak az elő
adásainak, hanem az írásainak is alapve
tő jellegzetessége. Egy másik magyarázat 
lehet az, amit Péntek János így fogalmaz 
meg: „...ki-ki saját életidejében, a folyama
tosságot, a biztonságot jelentheti. Szilágyi 
Sanyi sokak számára eddig is ezt jelentet
te, és a továbbiakban is ezt jelenti” (377. 
o.). Ennek lehet az eredménye az a szó
lássá vált mondás, hogy „hát hiszen már 
Sanyi bácsi is megmondta”, ami azt jelen
ti, hogy tudnivaló volt, hogy úgy lesz.

Minden bizonnyal ennek a viszonyu
lás- és beszédmódnak tudható be az is, 
hogy a kötet tanulmányainak nagy része 
valamilyen személyes élményt vagy kö
zös témát épít be a szövegbe. Egykori be
szélgetésekre, régebbi közéleti írásokra, 
könyvekre és előadásokra hivatkoznak a 
szerzők, vagy olyan problémákat dolgoz

nak fel, amelyekre Sanyi bácsi irányította 
rá a figyelmüket. Ennek következtében a 
kötetben viszonylag sok tanulmányt jelle
mez a megszokottnál kicsit személyesebb 
beszédmód. Ez betudható annak, hogy 
ha valaki Sanyi bácsival beszélget, ak
kor akaratlanul is ráragad valami abból 
az egyszerű, elvonatkoztatásoktól mentes 
beszédből, amelyet ő használ. Akinek ez 
nem sikerült, annak az lehet az oka, hogy 
nem tudta tanulmányszerűen szavakba 
önteni a személyes viszonyulást. A szemé
lyességet ugyanis nem könnyű tudomá
nyos írásban megéreztetni. Nem szokás, 
így kevésszer (vagy sohase) próbáltuk. Ez 
az, amit (annyi más mellett) meg lehet ta
nulni Sanyi bácsitól. O ugyanis nemcsak 
a tudományos beszédmódba, de a tudomá
nyos kutatásba is beleviszi az embert, aki 
mindenféle racionalista törekvés ellenére 
sem (volt és nem is lesz) képes kizárólag 
racionálisan, a fogalmi rendszer alapján 
gondolkozni -  mivel az emberi elme alap
vetően nem(csak) ilyen.

A társadalomtudományokban elterje
dőben van egy emberközelibb, az ember
hez visszaforduló kutatási módszertan. 
Tolcsvai Nagy Gábor szerint a „magyar 
nyelvtudományban kevesen tettek annyit 
ennek a tudománytörténeti folyamat
nak a sikeréért, mint Szilágyi N. Sándor” 
(499. o.). És ez nemcsak a szimpatikus 
embertudományra, hanem a Sanyi bácsi 
összes írására és előadására vonatkozik, 
bár expliciten a jelekről és szimbólumok
ról szóló előadásaiban fejti ezt ki. Látható 
tehát, hogy a tanulmányok nagy ré
sze valahogyan talál mindazzal, amiről 
Sanyi bácsi beszélni szokott. Ugyanezzel 
kapcsolatos az értetlenkedés is részem
ről, ami rögtön az első tanulmány olvasá
sakor állt elő.

Más találó szempont hiányában a szer
kesztők a szerzők neve szerint rendez
ték betűrendbe a tanulmányokat. Ennek 
eredményeképpen a kötet a főnévi szerke
zetekről való generatív nyelvészeti elem
zéssel indul. Nem valószínű, hogy egy ta
nulmánykötetet valaki épp a legelején kezd 
el olvasni, de amint a magam példája is 
mutatja, akad rá példa. És ha az illető a kö- 
szöntöttet is ismeri, nehezen érthető meg, 
hogy miért nem írta felül a betűrend sze
rinti rendezést az, hogy mennyire nem ta
lál (és ez a talál -  ahogy már korábban is je
leztem egy kurziválással -  itt fontos) ez az 
indítás mindazzal, amit Sanyi bácsi igyek
szik átadni nekünk a nyelvről és a világ
ról való gondolkozással kapcsolatosan. (Ez 
az értetlenkedés természetesen csakis az 
írás elején említett elvárásnak a következ
ménye. Szabályok nincsenek arra vonatko
zóan, hogy milyen kell legyen egy köszöntő 
kötet tartalma-szerkezete, olvasói elvárá
sok azonban mindig vannak, sőt sokfélék.)

A kötet tanulmányai több tudományte
rületet és azokon belül sokféle témát érin
tenek. Természetesen legnagyobb részt

. .hogy legyen a víznek lefolyása.

Köszöntő kötet 
Szilágyi N. Sándor tiszteletére

nyelvészeti, de kortárs irodalmi, néprajzi, 
szemiotikái és összehasonlító irodalom- 
tudományi tematikájú munkák is van
nak köztük. A nyelvészeti tanulmányok 
egy része Sanyi bácsi tudományos mun
káival folytat párbeszédet. Bencze M. 
Ildikó tanulmánya, melynek a címe is jel
zi a kapcsolatot Szilágyi N. Sándor egyik 
1982-es esszéjével, azt vizsgálja, hogy az
óta hogyan alakultak a felvetett problé
mára adható lehetséges válaszok és meg
oldások; Berszán István és Máthé Dénes 
a szimpatikus embertudománnyal kap
csolatos gondolatait és kérdéseit osztja 
meg; Fehér Krisztina a kognitív nyelvé
szet felől megalkotható nyelvtannal ösz- 
szefüggő gondolatait kapcsolja össze más 
nyelvészeti kutatások eredményeivel; 
Kugler Nóra a nyelvi polaritás kérdésé
hez vázol fel egy újabb problémát; Rebrus 
Péter és Voigt Vilmos -  Tóth Szergej pe
dig meg is jegyzik, hogy az anyag be
mutatása és az elemzés hű Szilágyi N. 
Sándor elképzeléseihez, illetve hogy ku
tatásukkal az ő munkájához kívántak 
hozzájárulni. Ebből a szempontból a kö
tet részben Sanyi bácsi nyelvvel és a vi
lággal kapcsolatos gondolataival áll di
alógusban. Másrészt viszont nemcsak 
tematikus, de a képviselt hagyományok 
és irányok szempontjából is sokszínűség 
jellemzi, a már említett generatív nyel
vészettől a dialektológián keresztül egé
szen a hermeneutikáig több tudományos 
irányzat érvényesül benne.

A kötet egyes tanulmányait olvasni épp 
olyan volt, mint Sanyi bácsi előadásait 
hallgatni: mint amikor a Sztalkerben egy
szer csak színes lesz a világ. Mert miként 
kezd a lelkünk a ketrecéből kiszabadulni? 
Csak úgy, ha szelíd emberekként élünk. 
Emiatt egyetlen kívánsággal zárhatom az 
írásomat, mégpedig azzal, hogy bárcsak 
elmondhatnánk pár év múlva, hogy „hát 
hiszen már Sanyi bácsi is megmondta”.

Benő Attila, Fazakas Emese, Ká
dár Edit (szerk.): „...hogy legyen a 
víznek lefolyása...”. Köszöntő kötet
Szilágyi N. Sándor tiszteletére. EME, 
Kolozsvár, 2013.
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Csaligyűjtemény A kimondhatatlan újramondása
Térhatárok. Határon túli 

magyar írók antológiája. Vál., 
szerk. Fekete Vince. Kortárs 
Könyvkiadó, Budapest, 2014.

M indössze ötsoros fü lszöveg
gel indult útjára, gyakorlatilag  
„önm agáért beszél” a K ortárs 
K iadónál idén  m egjelent Térhatá
rok c ím ű antológia. A  vá logatást 
végzó' F ekete V ince, ak i k ö ltő -m ű 
fordítóként ism ert, de saját k ö te
tek  m ellett szerkesztőként sem  ez 
az e lső  k iadványa, ebben a rövid  
elbocsátó üzenetben  a cím  többes 
értelm ezhetőségérő l szól: nem 
csak  m i m ozgunk „valós” terek
ben és  határok  különböző oldala
in  (az á tlépésekről nem  is  szólva), 
h anem  persze az irodalom ban is  
„vannak v idékek” (és nem  is  csak  
toposzok, trópusok). E gy  szöveg- 
gyűjtem ény ped ig  igazán  sajátos, 
vegyes k lím a  a  tex tu sok  szám ára.

A  három  részre  o szto tt an to ló
g ia  szolid  m egjelen ésű  borító lap
ja i k özött p azar sz ín árn ya la tok a t  
von u lta t fel: m ajdnem  n eg y 
ven  -  E rdélyből, a  V ajdaságból, 
F elv idékről é s  K árpátaljáról 
szárm azó, „zöldfülű” indu ló  v a g y  
m ár (sötétebb  zöld) „babérkoszo
rú s” -  szerző  vá ltoza tos m űfa
jú , recen s a lk o tá sa it  ta r ta lm a z 
za u g y a n is , il le tv e  fü ggelék b en  
m u n k á ssá g u k  rövid b em u tatá 
sát. A z a lcím re, m ely  „határon tú 
li m agyar írókat” ígér, advocatus  
diaboli m ódjára több ponton is  rá  
leh et kérdezn i. H iszen  nem  egy  
szöveg  fordítás szlovák , m oldáv  
v a g y  ak ár örm ény a lkotóktól,

JÜ LSZÖ 'V E g

T É R H A T Á R O K
iron túli magyar írók antológiája

a k ik  lírá t éppúgy m űvelnek , m int 
ep ikát, drám át. M etasz in ten  m ű
ködik  az a n éh án y  tanu lm ány, 
m ely v a la m ely ik  fen ti rég ió  je len 
kori irodalm i é le térő l v a g y  az a n 
to lóg ia  k orább i-később i szerep lő
irő l értek ezik .

D icséretképpen legyen  m ond
va: várakozás é s  m egvalósu lás  
érdekes já ték a  a  kötet egészét 
is  jellem zi. H iszen  az alkotások  
egym ásu tán ja  több m in t negy
ven , izga lm as, te ljesen  „berende
ze tt”, öntörvényű szövegun iver
zum ot jelen t, röpke negyedfélszáz  
oldalban. A z alkalm azkodó olva
só, lector in fabula, a  „csaliként” 
funkcionáló regényrészietekkel 
ta lá lk ozva  lesz csak  ideges, m e
lyek  pont akkor érnek véget, m i
kor elkezd i k ita n u ln i v iszonyai
kat. L egtanácsosabb, h a  -  m iután  
elátkozta  az antológia  egész  m űfa
ját, m inden  h atárával együ tt, h i
szen: „U gyan m itő l is  vo lna  va ló 
ságosabb, igazabb [és elegendő] 
eg y  véletlen szerű en  k ivá la szto tt  
m etszet?” — v ég ü l könyvtára  bőví
té se  m ellett dönt.

MOLNÁR ZSÓFIA

Both Balázs: Ha nem ma
rad kimondatlan. Magyar 
Napló Kiadó, 2013.

V an-e ér te lm e  olyan  k érd ésfe l
tev ések n ek , ahol b izto sra  v e h e t
jü k , h ogy  soh a  n em  ju th a tu n k  el 
a v ég ső  m egoldásig? M eddig leh et  
k ito ln i a  gondolkodás h a tá r a it  és  
m ely  ponton  érdem es új u tak , új 
k érd ések  k ereséséb e  fogni?

A  fen ti k érd ések  k iter je sz th e 
tő ek  leh etn én ek  a k á r  a n y u g a ti 
filozó fia i gondolkodás több ezer  
éves m últjára  is . É n  m ég is  B oth  
B a lá zs  H a nem m arad  kim on
da tla n  cím ű k ö te te  k a p csá n  t e 
szem  fel ezek et a  k érd ések et újra. 
A  szerző  m a g a  is  ez t te sz i tu la j
donképpen, n á la  v iszo n t a k ér
d ések  r itu a lizá ló d n a k , e g y szer 
sm in d  sza k ra lizá ló d n a k  is , te h á t  
a v á la sza d á s  igén ye  n é lk ü l t e 
vőd n ek  fel. N em  is  tö r tén h etn e  
ez m á sk én t, h isz e n  olyan  tá p ta 
lajból nőnek  k i ezek  a szövegek , 
am ely  a k a rv a -a k a ra tla n u l h a 
tá s s a l v a n  a m űvek  tem atik á já 
ra, sőt, m agára  a nyelvre  is.

B o th  szövege i ren d k ív ü l erős  
h agyom án yb a  á g y a zó d n a k  be, 
tö b b ség ü k  a k eresz tén y ség  a la p 
szövegéh ez , a  B ib liáh oz n yú l 
v is sz a . E z a  ta la j p ed ig  m eg leh e 
tő se n  sz ik ár , n éh o l tö red eze tt is , 
ahol a  szó legszorosabb  é r te lm é 
ben  v e tt  e g y e te m e ssé g  sokszor  
e lta k a rja  a  szem é ly est , íg y  az  in 
nováció, az  újra- é s  továbbgondo
lá s  is  e lleh e te tlen ü l. E z tö r té n ik  
B oth  k ö te tén ek  ese tb en  is , am ely  
ú g y  tű n ik , tu d a to s  szerző i in te n 
c iók én t, so k k a l ink áb b  a lá za to s  
h it té te l , m in t ú tk eresés .

A  szerző  te h á t  n em  tu d  v a g y  
n em  a k a r  tú llé p n i a  k on fessz ió

B o th  Balázs

HA NEM MARAD 
KIMONDATLAN

h a tá rá n , íg y  szövege i sok  e s e t 
ben  k ö zh ely es sz e m é ly te le n sé g 
be fu lla d n a k . A  c ím h ez  igazod va  
va lób an  az  újram ondás a k tu sa  
v á lik  fon tossá . E zze l egy id őb en  
v iszo n t n em  k erü li e l a prófétai 
szerep et sem , am i n agyon  sok
szor m eddő m ora lizá lá sh oz  v a g y  
an ak ron izm u sh oz  v ezet.

R itk áb b an  u g y a n , de n é 
hol lá tn i leh e t m ég is  a  m egk ö
v e se d e tt  h agy o m á n y  rep ed ése 
ib en  a seb ezh ető  em beri arcot. 
A  C61H 0  c ím ű vers a t e s t  g y ö t
re lm érő l szól az  on k ológia  v á ró 
term éb en . P aradox m ódon ez az  
a pont, ahol a  versn ye lv  a leg 
in k áb b  en ig m a tik u s , ahol sem 
m i sem  m agátó l értetőd ő , c sa k  a 
fájdalom  é s  a szoron gás. Itt m ár  
n in cs  r itu a lizá c ió , ezek b en  a v er 
sek b en  n em  s ie t  se g ítsé g ü n k r e  a 
dogm a, é s  csak  eg y  k is  k u ta k o 
d ás u tá n  jö h e tü n k  rá p é ld áu l ar
ra, h o g y  az  id éze tt  vers c ím e a 
p roszta ta  ro ssz in d u la tú  d a g a n a 
tá n a k  n em zetk öz i kódja.

BENKE ANDRÁS

X Ó 'D 'E X -
[...] L ex ik on ok b an  csa k  it t -o t t  te lh e tjü k  föl az  1907-ben  sz ü le 

te t t  é s  1961-ben  e lh u n y t S z ín i S eb ő  Z oltán  n evét. B u d a p esten  v ég 
z e tt  ta n u lm á n y a i so rá n  k ö te lez te  e l m a g á t a  m ű v észe tek k e l, é s  
szü lő v á ro sá b a  h a z a té r v e  a  k en y érk erese te t b iz to sító  h iv a ta ln o k i  
á llá sa  m e lle tt  á ld ozo tt szen ved élyén ek . T agja  vo lt a  N a g y v á ra d i 
K ép zőm ű vészek  E g y e sü le té n e k , az  1 9 3 0 -a s  év ek  e le jé tő l k iseb b  
m u n k á ib ó l k i is  á ll íto tt  ve lü k . S zeg én y es  m ű term éb en  azon b an  k i
á llítá so k r a  a lk a lm a tla n  m o n u m en tá lis  m ű vek rő l á lm od ozott. [...]

[...] N ev é t azon b an  sz ű k  k örn y eze tén  k ív ü l c sa k  ak k or k a p ta  
szá rn y á ra  a h ír , ig a z , rövid  időre, am ik or e lk ép esz tő en  m erész  szo 
b ortervéve l e lőá llt.

E rrő l az A d y-k u ltu sz  leg h ű ség eseb b  erd ély i szolgá lója , a  szép író  
T abéry  G éza  (a v á ra d i A dy E n d re E m lék m ú zeu m  k ésőb b i a la p ító 
ja) szám olt be é lm én y szerű  le írá sá b a n .

„S zín i S eb ő  Z oltán  szob rász  b arátom  le p e tt  m eg  e g y  napon  
N a g yvárad on  a zza l a  fa n ta sz t ik u s  ö tle tév e l, h o g y  ő  a c sú csa i sz ik 
lá k n a k  e g y ik  o lyan  h e ly én , a m ely  az a la t ta  e lh a lad ó  von atok  ab 
lak áb ó l is  jó l lá th a tó , h ú sz -h a rm in c  m éter  m a g a s A dy-m ellszobrot 
a k a r  a  h eg y o ld a lb a  b efa ra g n i. A  k ö z lés  eg y  k ic s in y  v en d ég lő  p iros  
abroszos a sz ta lá n á l tö rtén t. N em  gon d o lh a tta m  m ásra , m in t h ogy  
S eb őb ól az  ita l b eszé l. B u ld og  sz ív ó ssá g á v a l azon b an  Zoli n em  en 
g ed e tt rögeszm éjéb ő l. H e te k ig  gyö tört, v ig y em  k i C sú csára , v e 
g y ü k  rá  G ogát az  ö tle t e lő seg íté sére . M it vo lt ten n em , k iv itte m  a  
szob rászt a  k ö ltő -m in isz terh ez . A  k a s té ly  m in isz te r e  s z é lső sé g e s  
pártja  k ék  eg y e n in g é b e n  fogadott. A  k e llem es ta v a sz i d éle lő ttön

m in d en ek e lő tt jó  n a g y  s é tá t  te t tü n k  a parkban . G oga ak k orib an  
v é g e z te  u to lsó  s im ítá sa it  A z E m ber tragéd iá ján ak  rom án  ford ítá 
sá n .” (T abéry  G éza , A  csúcsai kastély, é. n , 6 4 -65 .)

E z 193 4 -b en  tö r tén t. A  k ö ltő  é s  p o lit ik u s  O cta v ia n  G oga (1881- 
1938) ak k or m á r  sok  év  ó ta  b eren d ezk ed ett a  c sú csa i k a sté ly b a n ,  
melyet Boncza Bertukától vásárolt m eg, Ady és Csinszka budapes
ti megtelepedése után. Goga személyesen ismerte Adyt, egy id ő 
b en  le v e le z te k  is , é s  A d y  k ö lté sz e te  szá m á ra  m in d ig  a k orszerű  
v e r se lé s  z sin ó rm ér ték e  vo lt. A  B o n cza -k a sté ly  á ta la k ítá s a  n yom án  
őt is  k e llem es  izg a lo m b a  h o zta  az  ö tle t, h o g y  azon  a h e ly en , „am er
re a k a s té ly  s z ik lá i to r p a n n a k  rá  az  o r sz á g ú ir a ” (Uo.), va ló b a n  le 
g y e n  e g y  m o n u m en tá lis  A dy-szobor, a m ely  m e g á llá sr a  k é sz te t i az  
arra látogató utast.

„G oga m e g íg ér te  -  fo ly ta tja  a  c sú csa i lá to g a tá s  ep izódját T abéry  
—, h ogy  a terv  m eg v a ló s ítá sá h o z  sz ü k sé g e s  en g ed é ly ek et e lőm ozd ít
ja  a m in isz tér iu m o k b a n , a n n a k  e llen ére , h o g y  ak k orib an  (az 1930-  
a s  év ek  elején) e g y ik  e llen p á rtja  k orm án yozta  N a g y ro m á n iá t . E g y  
k is  k é te ly e  m é g is  vo lt a  te r v  k iv ih e tő ség éb en : -  H a  u g y a n  m eg  tu 
dom  é r te tn i a  jó  r eg á tia k k a l -  je g y e z te  m eg  -  a gondolat n a g y sá 
g á t, h o g y  A dy E n d re szobra ép p en  it t  je le n te n e  k é t nép  k özö tt k i- 
en g esz te lő d é st , ahol oly sok  m a g y a r  é s  rom án  vér  öm lött egyb e  
ezerk ilen cszá z-tizen k ilen cb en .

A m in t k id erü lt, n em  tu d ta  m eg ér te tn i.” (Uo., 66.)

MURÁDIN JENŐ: A sziklába álmodott Ady-portré. 
KORTÁRS. 2014. 07-08. szám
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Képtár és 
alkotótábor
Négy évtizede kivételes csodaként könyvelték el, 

hogy az Arad megyei Nagyzerinden 26 képzőmű
vész 52 alkotásával 1974. május 18-án felavatták 
az ország első falusi kortárs művészeti közgyűjte
ményét. Az avatóünnepséget a neves grafikusmű
vész, Kusztos Endre is megtisztelte jelenlétével. A 
kiállított alkotásokat erdélyi és partiumi művészek 
adományozták a településnek megértve a fiatal 
zerindi értelmiségiek kezdeményezésének értelmét 
és célját. A kovász szerepét vállaló pedagógusok 
-  Fazekas József, Bondár Ferenc, Csáky Barna 
Zsombor, Csanádi János akikhez Szabó József 
gyógyszerész is társul szegődött, ügybuzgó támo
gatóra, elkötelezett segítőtársra leltek az újságíró 
Cseke Péter személyében. A galéria felavatásának 
napja — miként a Zerindi Képtár címen 2000-ben ki
adott album bevezetőjében, Banner Zoltán, művé
szeti író megjegyezte -  „az önálló magyar művésze
ti közgyűjteményi mozgalom első dátumává” vált. 
2014 augusztusának derekán az alapítók, a község 
lakói, valamint meghívottjaik kiadós ünnepséggel 
ülték meg a község kultúrotthonában a párját rit
kító nagyzerindi képtár megteremtésének 40. év
fordulóját. A hangulatos jubileumi ünnepség súly
pontját a XII. Zerindi Nemzetközi Képzőművészeti 
Alkotótábor zárótárlatának felavatása, a művelő
dési ház nagytermében felsorakoztatott műalkotá
sok megszemlélése képezte.

Már az 1970-es évek végén belevágtak a 
nagyzerindiek az alkotótábor-szervezésbe. Két 
ígéretes összejövetelt követően a gyanakvó ha
talom betiltotta a művészek táborozásait, együt
tes jelenlétét a községben. Több évtizedes szünet, 
kényszerű kihagyás után Szabó József főgyógy
szerész javaslatára 2003-ban láttak hozzá ismét a 
nagyzerindiek a nyári alkotótáborok szervezésé
hez. A Nagyzerinden született, Aradon élő és alko
tó festő, Siska Szabó Hajnalka művészeti irányító, 
valamint a könyv- és képtáros Vas Enikő gazda
sági vezető meghívására romániai, magyarorszá
gi, bulgáriai, lengyelországi, ukrajnai, amerikai 
és dél-koreai művészek érkeztek a Fekete-Körös- 
parti településre. Elütő habitusú, felkészültségű 
és beállítottságú, különböző stíluseszményeknek, 
formarendeknek elkötelezett, eltérő eszköztára
kat, anyagokat, technikai eljárásokat használó fes
tők, grafikusok és iparművészek sereglettek össze 
Nagyzerindre. Erősen tagolt módon, rétegzett szín
vonalon közelítették meg, formálták művészi pro
duktumokká a szervezők által megadott „Vissza a 
jövőbe!”-témát. Ihletforrásul főként a község lát
ványelemei, karakterisztikus műtárgyai, épületei 
és élethelyzetei szolgáltak. Meglepő módon a termé
szeti környezet nem ébresztette fel különösebben 
a tábor résztvevőinek figyelmét és érdeklődését. 
Szokványos tájképekkel, igényesebben megmó- 
dolt, magvasabb kompozíciókkal, tetszetős, maga
biztos forma- és színérzékkel megfestett dekoratív 
vásznakkal és kartonokkal valamint nagyszerűen 
kiérlelt, az áttételes, metaforikus és jelképező fo
galmazás modern fegyvertárát leleményesen hasz
nosító, eredetien kamatoztató műalkotásokkal gaz
dagodott és frissült alapítása 40. esztendejében a 
nagyzerindi képtár anyaga, amelynek leltárkönyve 
immár közel 300 festmény, grafika, szobor és kerá
mia adatait rögzíti, tartja nyilván.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Erdélyi muzsikusok 
Dél-Amerikában (1.)
A nemrég lezajlott brazíliai fo

ci-világbajnokság himnuszkaval- 
kádja felidézte bennem a több év
tizede Svédországban élő magyar 
zeneszerző, Maros Miklós szava
it, aki egyebek mellett arról érte
kezett a kortárs zenének szentelt 
Földvári Napokon, hogy választott 
hazájának himnusza ma már csak 
a futballmérkőzések alkalmával 
hallható. (Maros Miklós, a Kodály- 
tanítvány Maros Rudolf zeneszer
ző fia, előadásában kitért a kö
zép-európai felfogástól lényegesen 
eltérő svéd identitásnélküliség vé
leménye szerint előnyös és hátrá
nyos oldalaira.)

A kisméretű, de a labdarúgás 
szempontjából mégiscsak jelen
tős országok himnuszait és ehhez 
kapcsolódóan a játékosok szájmoz
gását kezdtem figyelni a közelké
pen. A harapásbotrány miatt elhí- 
resült és viszonylag korán kiesett 
Uruguay himnuszára: annak ter
jedelmes zenekari bevezetőjére és 
az olasz operára emlékeztető, de 
annál mégis egy kicsit darabo
sabb, indulószerűbb karakterére 
figyeltem fel. Ma már tudom — eb
ben az ügyben az Argentínában le
telepedett magyar újságíró, Szabó 
László értékes kutatásai1 jelentik 
a megbízható forrást - , hogy szer
zője Francisco Jósé Debali, vagy
is a magyar származású Debály 
Ferenc József, aki minden valószí
nűség szerint Erdélyben, a Kolozs 
megyei Kajántón látta volt meg a 
napvilágot 1791-ben (Mozart halá
lának évében).

Az osztrák hadsereg katonaze
nészeként működő Debály Joseph 
Haydn-nek volt tanítványa (más 
források szerint az édesapja volt 
Haydn-tanítvány -  talán innen 
a keresztnév-választás is), 1820- 
ban Milánóban szerelt le. Ekkorra 
már túl volt a napóleoni háború
kon, melyekben részt vett. Az ifjú 
Debály apja ösztökélésére Lipcsébe 
megy, hogy tovább fejlessze zenei 
tudását. Innen az útja Bécsen ke
resztül ismét Itáliába vezet, ahol 
a piemonti lovasezred karnagyá
vá lesz, de nyughatatlan termé
szete -  genovai feleségével és hat 
gyermekével az oldalán -  az öreg 
kontinens elhagyására kényszerí
ti 1838-ban. Valójában ekkor kez
dődik meg életének igazán jelentős 
korszaka. Az úticél Brazília, ahol 
akkoriban sárgalázjárvány tör ki, 
így végül a család Uruguay fővá
rosában, Montevideóban állapodik 
meg. A polgárháború kitörése után 
nehéz idők köszöntenek rájuk, így 
Debály, karmesteri és zeneszerzői 
múltja ellenére, kénytelen elsze
gődni zenekari muzsikusnak. Mi

több, amikor új hazája földjét el
lenség kezdi fenyegetni, katoná
nak jelentkezik, ám tehetségének 
és felkészültségének köszönhetően 
azonnal a tábori zenekar karmes
tere lesz. A győztes ütközetek után 
komponált harcias indulói nagy si
kert aratnak.

Debály áttételesen az olasz és a 
magyar szabadságharc előkészíté
sében is részt vállal, hiszen ekkori
ban veszi át az uruguayi csapatok 
vezetését Giuseppe Garibaldi, aki 
sikert sikerre halmoz. A Guerra 
Grande néven ismert, Argentina és 
Uruguay között 13 évig tartó hábo
rúskodás (1838-1851) az uruguayi 
történelem legzűrzavarosabb idő
szaka. A kezdeti sikerek után a vé
dők már nem bírnak az argentin 
túlerővel, és 1843-ban megkezdődik 
a teljesen bekerített Montevideo ki
lenc évig tartó ostroma. 1848-ban 
Garibaldi visszatér az óhazába, 
nem feledve el a magyar muzsikust, 
aki még fiait is kivitte a frontra ze
nélni, hogy lelkesítse a katonákat. 
(1851-ben Juan Manuel Rosas tá
bornok elbukik és az ostrom a vé
dők győzelmével zárul.)

Debály tehát ebben az idő
szakban, 1841-ben zenésíti meg 
Francesco Acuna de Figueroa köl
tő versét, melyet ma érdekes mó
don a világ leghosszabb himnusza
ként tartanak számon. Ismeretes, 
hogy a zenei anyag szerzőségét so
káig vitatták. A sors fintora, hogy 
1848. július 26-án rendeletben 
mondták ki, hogy a himnusz zene
szerzője valójában egy uruguayi 
dalszerző: Fernando Jósé Quijano 
(1805-1871). A jelenlegi álláspont 
szerint Quijano pusztán segített 
megérteni és értelmezni a szöveget, 
de a himnusz zeneszerzője biztosan 
nem ő. Egyébként a himnusz zenéje 
a Lucrezia Borgia című Donizetti- 
operára emlékeztet, tehát olyan 
áthallásokat tartalmaz, amelyek 
Quijano szempontjából egyszerűen 
értelmezhetetlenek.

Debály Ferenc életének hátrale
vő részét nagy népszerűségben töl
tötte, 1859-ben bekövetkezett ha
lálakor hatalmas tömeg kísérte 
utolsó útjára. És ami talán a leg
fontosabb: ma már hivatalosan is őt 
tekintik az uruguayi himnusz ze
neszerzőjének. A született tehetség 
és a megszerzett tudás birtokában, 
erejét nem kímélve — emigránsként 
is -  a (világ)szabadság ügyét szol
gálta. Emlékezzünk rá!

LÁSZLÓFFY ZSOLT
1 S z a b ó  L ász ló : M a g y a r  m ú lt  D él-

Am erikában (1519-1900). Európa
Könyvkiadó, Budapest, 1982.
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A Kolozsvári Magyar Napok idén sem 
szűkölködtek irodalmi programokban. 
Az augusztus 17. és 24. között megtartott 
rendezvénysorozat keretében az Erdélyi 
Magyar írók Ligája vendégül látta a Magyar 
Napló és a Hévíz folyóiratok szerkesztőit, 
Papp-Für János költőt, Potozky László pró
zaírót, Nagy Kilometrik-esten olvastak fel a 
Mozdonytűz című antológia szerzői, fellé
pett Bréda Ferenc, a Sírvers-szombaton pe
dig „verset ásott” Balázs Imre József, Fekete 
Vince, Karácsonyi Zsolt, Király Farkas, 
László Noémi és Márkus András. Szintén 
a Magyar Napokon rendezték a II. Erdélyi 
Slam Poetry Bajnokság döntőjét, amely
nek nyertese Horváth Előd Benjámin lett. 
Regényes Kolozsvár címmel kerekasztal-be- 
szélgetést tartott Bányai Éva, Balázs Imre 
József, Demény Péter, Láng Zsolt, Tompa 
Andrea és Vallasek Júlia.

Kertész Imre Nobel-díjas írót Szent István 
Renddel tüntették ki augusztus 20-án. Az író 
Ader Jánostól, Magyarország köztársasági el

nökétől vette át a kitüntetést, a legfőbb ma
gyar közjogi méltóságok jelenlétében.

A Fiatal írók Szövetsége harmadik alka
lommal rendezte meg nyári táborát Visegrá- 
don, július 23. és 27. között. A rendezvé
nyen Szvoren Edinával, Grendel Lajossal, 
Tompa Andreával és Tolnai Ottóval talál
kozhattak a résztvevők. Napközben öt kü
lönböző műhelyben dolgozhattak a jelent
kezők, délutánonként és esténként pedig 
felolvasásokon és szakmai beszélgetéseken 
vehettek részt. A műhelymunkák és az es
ti nagybeszélgetések mellett a szervezők fi
atal lengyel szerzőket mutattak be, terítékre 
kerültek a FISZ elsőkönyveseinek kötetei, 
szó volt a holokauszt vizuális reprezentáci
ójáról, valamint könyvbemutatók és felol
vasószínház is színesítette a programot.

Elhunyt Pusztai János író augusztus 
29-én. Az író 1934-ben született Szatmár
németiben. Szülővárosában végzett fém
ipari szakiskolát (1952), s utána a szatmá
ri Dolgozó Nép szerkesztőségébe került 
(1952-53), onnan pedig háromévi katonás

kodás (1954-57) után a szatmári Unió gyár
ba lakatosnak. 1953-ban már néhány versét 
közölte az Utunk és más lapok is. 1957- 
ben a Bányavidéki Fáklyához hívják ripor
ternek, de felhagyott az újságíróskodással. 
Rövid ideig Nagyszebenben, majd 1990- 
ig Nagybányán szerszámlakatosként dolgo
zik. Nyolc regénye és elbeszéléskötete jelent 
meg, Önéletrajzát három kötetben publikál
ta. 1979-ben elnyerte a Pezsgő-díjat, 1979- 
ben, 1980-ban és 1983-ban a Romániai 
írók Szövetségének prózadíját; 1990-ben 
Mikes Kelemen-díjjal tüntették ki.

Adonis szíríai születésű libanoni költő
nek és Yves Bonnefoy francia költőnek, iro
dalomtudósnak ítélte oda idén a Magyar 
PEN Club által létrehozott Janus Pannonius 
Költészeti Nagydíjat a zsűri. A nagydíj 
pénzjutalmának összege 50.000 euró kész
pénz. A kitüntetést augusztus 29-én adták át 
Pécsett, az átadási ceremónián közreműkö
dött Gérard Depardieu francia színművész 
és Földes „Hobo” László dalszerző-énekes.

S ü B

Ateizmus
VÍZSZINTES
1. Luis Bunuel spanyol születé

sű mexikói filmrendező' gondola
ta; első' rész. 11. ...-Kaleh; al-dunai 
sziget volt 12. Szigetlakó nép tag
ja. 13. Afrikában őshonos liliomfé
le növény. 14. Kempinghajlék. 16. 
Hibázik a tornász. 18. Page, rö
viden. 19. Szilágysági város. 21. 
Biztató szócska. 22. Székesegyház. 
24. Csodálkozás szava. 26. Szeszes 
ital, argóban. 28. Menetelő! 30. 
ízletes. 32. Ritka férfinév. 34. 
Eme párja. 36. Marót határai! 37. 
Csendes lakó! 39. Érk. ellentéte! 40. 
Kevert szín. 42. Baranya megyei 
község. 45. Személyes névmás. 46. 
Kaukázusi falutípus. 48. Hangsor. 
50. Részesül. 52. Úgyis egyhan
gúan! 54. Nagy testű papagáj 56. 
Korrövidítés. 57. A Tádzs Mahal vá
rosa. 59. Lappföldi tó. 61. Zajlik az 
esemény. 63. Forma. 65. Norvégia, 
Cabon és Svédország nemzetközi

autójelzése. 66. Luis Bunuel gondo
lata; második, befejező' rész.

FÜGGŐLEGES
1. Testrész. 2. Elkeseredett 

(harc). 3. Holt nyelv. 4. Arab fér
finév. 5. A stroncium vegyjele. 6. 
Nemzetközi kamionjelzés. 7. Angol 
iskolaváros. 8. Nemzeti alaptan
terv, röviden. 9. Innen máshová.
10. Vadászeb. 15. Skandináv férfi
név. 17. Központi csillag. 20. Burkát 
eltávolító. 22. Pufók nebuló. 23. 
Bibliai nép. 25. Tollasodni kezd! 
27. Kiél központja. 29. Becézett 
Emília. 31. Pozsegai település 33. 
Zúdít, áraszt. 35. Ház alsó, sta
bil része, 38. Női becenév. 41. Az 
arany vegyjele. 43. Fokos két vé
ge! 44. ...-Üde; Burjátföld fővárosa.
47. Maró anyag. 49. Nemesfém. 51. 
Számszerű tény. 53. Akta eleme. 
55.... navis; csillagkép. 57. Becézett 
Attila. 58. Légióegység. 60. Iskolai, 
röviden. 62. A rénium vegyjele. 64. 
Savmaradék!

R . T.

A. H elikon  16.
számában közölt 
Abramov című 
rejtvény megfejtése: 
Az északi földön két 
tél és három nyár. 5 9 4 8 4 1 0  0 0 0 0 6 5  37

TÁMOGATÓINK:
Rom ániai írók  Szövetsége

n < á
Nemzeti Kulturális Alap

§
Bethlen JTábor

Alap
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RMDSZ SSKSff

TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

V /
P rim á ria  $i ( o n s iliu l 
Local C lu j-N apoca

Proiect realizat cu sprijinul P rim árie i §i Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi Tanácsa is tám ogatja.
Proiectul sus^ine can d idatu ra  ora§ului Cluj-Napoca la  titlu l 
de C apitalá C u ltu ra lá  E uropeaná 2021 
Lapunk tám ogatja Kolozsvár E urópa K u ltu rá lis Fővárosa 
2021 cím re benyújtott pályázatá t 
K iadványunk a  Román K ulturális M inisztérium  tám ogatásával jelen ik  meg

Visít cluj
The Heart o f Transytvania

EGYED EMESE 
KIRÁLY LÁSZLÓ 
SZÓCS ISTVÁN

DEMETER ZSUZSA- knote
MÓZES ATTHA próza
KECSKÉS TAMÁS HUNOR p .K'í! tes/e  rk w .ln

PAPI1 ATTILA ZSOLT: tórtomővésaetek 
LÁSZLÓ NOÉMI w rs, !rtuft>rd«.3S 
.RÄKOSSY TJBÖft: mfeiaki

Sz-iímftógépok tördelés: VÁSDAl ÉVA; nyírni tatja y Misstótfelüsi Kis Miklós refarjtj&u^ sjijtókOzpant 
A ss^teszióség enne; 400024 Guj-Nappca, str. Dragalina 73-75. Pestetek 245. telefon: (004) 0264 431690, U’lc.fi>rt/f«x: « M i 0264 43.1 577. víllúmposte kvari.h^ik.m«WtnaiI.com  
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