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A  k ö z te s  t é r  
n e m  b e fe je z h e tő ...

A köztes térről írni be nem fejezhető vállalkozás, 
mert átmenetet, közöttiséget, jó esetben középpon
tot jelöl e fogalom, egy olyan, gyakorta pontosan be 
nem határolható teret, amelyet éppen azok a tények, 
szempontok, rendszerek határoznak meg, amelyek 
nem sajátjai, vagy ha mégis, azoktól eltér valamilyen 
módon.

Éppen a „valamilyenség”, a pontosan be nem ha- 
tárolhatóság az, amit erényei között kell emlegetni. 
Függetlenségét nehezen körülírható volta adja meg. 
így fordulhat eló', hogy egyesek, ha e köztes térről 
hallanak, rögvest arra gondolnak, hogy e köztes tér 
ott van „két szék között, a pad alatt”.

Az író, az irodalom gyakorta van jelen e köz
tes térben, sokak szerint ez a „lételeme”. 
Hatványozottan érvényes ez Közép-Európára és a 
közép-európai irodalmakra, írókra, só't, ezen írók, 
irodalmak olvasóira. Mert, ha többé kevésbé sike
rül is meghatározni Európát, azt, hogy mi is az író, 
az irodalom -  a közép fogalma, hirtelen szembesít 
bennünket azzal: mégsem tudjuk egészen pontosan, 
hol, miért vagyunk. A közép, a köztes tér fogalma 
újra és újra állásfoglalásra kényszerít, mozgásban 
van, a figyelem, a kíváncsiság, a szellemi frissesség 
megőrzésére késztet, kényszerít.

Miközben földrajzi és politikai szempontból Közép- 
Európa fogalma számtalanszor átértelmeződött az 
idők folyamán, a közép-európai irodalom folyamato
san jelzi önnön létezését.

Elég, ha felütjük az immáron életének kilencedik 
évtizedébe lépett Fried István professzor témába vá
gó műveit, vagy Andrzej Stasiuk Útban Babadagba 
című kötetét, hogy ráébredjünk: az utazó, ha Közép- 
Európa pontos határait keresi, azt legkönnyebben 
e nehezen meghatározható tér, nagyon is valóságos 
és kézzel fogható alkotásaiban találhatja meg. Leírt 
sorok között, leírt sorok egymásutánjában, bármi
kor rálelhetünk, és éppen az értelmezési lehetősé
gek talán végtelen száma okán — ez az utazás be 
nem fejezhető...

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F o ly ó i r a tu n k r a  a  s z e r k e s z tő s é g b e n  is  e lő  l e h e t  f iz e tn i  10 é s  14 ó r a  k ö z ö t t .  
K o lo z s v á r i  e lő f iz e tő in k n e k  d í j t a l a n u l  k é z b e s í t jü k  a  H E L IK O N T .

Marketa Prokopova alkotása
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Beszélgetés Nagy Gábor költővel, irodalomtörténésszel

Héthatáron innen és túl
-  Sok műfajban gondolkodó ember vagy. 

Jelenleg mint a Hitel folyóirat szerkesztő
je, számos recenzióval találkozol, kortárs 
irodalmunk egyik legalaposabb ismerője- 
ként Az év verseinek néhány kötetét is vá
logattad. Egyaránt vagy költő, író, iroda
lomtörténész, tanár, szerkesztő. Melyiknek 
tartod magadat a leginkább?

-  Ez a sokműfajúság sokáig zavart, fő
leg akkor, amikor még sok kritikát ír
tam, mert az elég necces, ha egy verset is 
író kritikus mondja el a véleményét má
sok verseiről, de a magyar irodalomban 
ez régi hagyomány. A nyugatosok rész
ben azért is voltak olyan sokműfajúak, 
mert csak úgy tudtak megélni, én vi
szont alapvetően szerkesztésből vagy 
tanári munkából éltem, nem a meg
élhetés hajtott arra, hogy több műfaj
ban dolgozzam. Mindenesetre ereden
dően költő voltam és költőnek gondolom 
magam. Irodalomtörténész szinte vélet
lenül lettem, annak ellenére, hogy már 
kamaszkoromban írtam verselemzéseket 
a magam örömére. Amikor Debrecenben 
a magyar szakra jártam, nem voltak kü
lönösebb irodalomtörténészi ambícióim, 
egyszer viszont Görömbei András tanár 
úr behívatott magához, hogy mutassam 
meg a verseimet, tetszettek neki, és el
kezdett biztatni, hogy kritikákat is kéne 
írnom.

-  1991 óta publikálsz irodalmi folyó
iratokban verseket, 1995-től irodalomtör
téneti tanulmányokat, kritikákat és elbe
széléseket. Milyen hatásra kezdtél el verset 
írni?

-  Részben a nagyszüleim miatt lettem 
költő: apám szüleinél, Szarvaskenden 
kezdtem egyre többet írni, már csak 
azért is, mert ők nagyra értékelték esen
dő zsengéimet; amikor az anyai nagy
apám meghalt, egy egész füzet búcsúver
set írtam hozzá. 0  nagyon fontos ember 
volt az életemben, akárcsak az a Baka 
István, akivel a Kincskereső táborban ta
lálkoztam 1985-ben, ahova a verseim mi
att kaptam meghívást. Később a költőis
kolában már nem tanonc voltam, hanem 
Baka Pista „segéde”. Gyakorlatilag azt 
tanította, ami a mániája volt: metafora- 
elméletet, illetve verstant, és fokozatosan

adta át nekem a feladatokat. Ott egyszer
re tanultam és tanítottam, és elkezdtem 
Pista költészetét is olvasni.

-  Baka István költészetéből írtad a dip
lomamunkádat, sőt Görömbei András ve
zetésével ezt monográfiává kiegészítve a 
doktori disszertációdat is, amely „...le
gyek versedben asszonánc” címmel jelent 
meg. Miért volt számodra meghatározó 
egyéniség, mit tanultál meg tőle?

-  Nagyon sok mindenben hatott az 
indulásomra, s később komoly tréning 
volt, hogy valahogy megszabaduljak et
től a hatástól, hogy a metaforák rend
szeréből fölépített vers helyett valamifé
le más poétikához jussak el. Szerepverset 
is elvétve írok ma már, és akkor is igyek
szem más típust kitalálni, mint Baka, 
bár ő rengetegfélét írt, egész cikluso
kat, álnéven is... Majdnem mindent tő
le tanultam, ami mélyen belém ivódott... 
Visszakanyarodva arra, miért lettem köl
tő: azért, mert olvastam. Lehet valakiben 
akármekkora tehetség, hogyha nem ol
vas, akkor nem lesz belőle költő, ez nyil
vánvaló. És én megszállottan olvastam, 
10 éves korom óta rendszeresen irodalom- 
történeti könyveket, sőt verstant előbb is. 
Nagyon magányos gyerek voltam, biztos 
azért, mert otthon ültem és olvastam, fő
leg verseket, aztán 13 éves korom környé
kétől mindenféle szépprózát és irodalom- 
történeti könyvet, amelyekből tanultam 
ezt-azt, magamra utalt autodidakta vol
tam. Később Baka abból a szempontból is 
fontos volt, hogy segített abban, kit érde
mes olvasnom és kit nem.

-  Már első köteteidben is könnyedén 
használod a költői eszközöket, forma- 
gazdagságod nyilvánvaló, és akár görög, 
akár reneszánsz műveltség vagy bibliai 
motívumok bukkannak fel a verseidben, 
mégis mindig komplex egészet, tudato
san szerkesztett ciklusokat alkotnak. Ez a 
könnyedség, játékosság csak látszat vagy 
valójában vajúdás?

-  Azt hiszem, hogy a vers belső fi
gyelem kérdése. Az ember befelé figyel 
még akkor is, ha mondjuk közéleti ver
set ír, amibe erősen beszüremkedik a 
külvilág. Minden versben ott van a kül

ső világ valósága valamilyen formá
ban, de az írásra való késztetés belül
ről jön még akkor is, hogyha külső oka 
van. Ugyanakkor az ihlet legtöbbször 
nem révült állapot: sokszor indulat, el
keseredés van mögötte, máskor meg
feszített munkafegyelem. Tán 18 éves 
koromig nagyon könnyű kézzel írtam 
verset, aztán egyre nehezebben és egy
re több kínlódással. Amikor irodalom- 
történeti tanulmányokon, illetve próza
köteten dolgoztam, évi 2-3 verset írtam. 
Most valahogy visszafordult a dolog, jó
val többet írok, mint 10 évvel ezelőtt, és 
előfordul, hogy könnyed munkának tű
nik írás közben. Lehet, hogy segít ebben 
a játékosság, miközben én nem vagyok 
eredendően játékos alkat, inkább túl ko
moly, mogorva, már gyerekként is kora
vénnek mondtak, és akkor is a kedvenc 
témám a halál volt... A játékosságra 
edzeni kell magamat, hogy az érzelmes 
hangot a háttérbe szorítsam, és valami 
iróniát, humort csempésszek az írásba, 
mert eredendő hajlamom van az érzel- 
mességre, sőt érzelgősségre, az viszont 
nem tesz jót egy szövegnek.

-  Hogyan válogatod meg témáidat, mi 
keltette fel a figyelmedet régebb, és mi 
mostanában?

— Eleinte szerettem egy kicsit Ady 
módján tematikus ciklusokban gondol
kodni. Több kötetemben is a magánélet
től a szerelmen át a közéletig ívelnek a 
témák, és esetleg ezeket ciklusokban el 
is különítettem. Most már kevésbé ér
dekel ez a fajta kötetszerkezet. Weöres 
Sándor óta tudjuk, hogy sokszor a kény
szer a legnagyobb ihlető, meg az olvas
mányélmények és más, ritkán emlege
tett dolgok, és ez valóban így van. Elég 
gyakran írtam verset például valami
lyen olvasmányélmény alapján, főleg a 
latin-amerikai irodalom érintett meg 
ilyen szempontból. Például Vargas Llosa 
Julia nénije egy egész ciklussá lett ná
lam a Julia néni és a tollnok című regény 
alapján... A szereplíra nálam olyanfajta 
röghöz kötés, amit Baka is mindig mon
dott: hogy szerepverseiben a legszemé
lyesebb. Ez bizonyos élethelyzetből faka

N agy Gábor
1972-ben született Körmenden. 1996-ban diplomázott a debreceni KLTE ma

gyar-német szakán, 2000-ben doktorált. Volt a Széphalom Könyvműhely irodal
mi szerkesztője, a Magyar Napló rovatvezetője. 2004-től a szombathelyi BDF (ma 
Savaria Egyetemi Központ) docense, 2010-től a Hitel rovatvezető szerkesztője. 
Kötetei: Farkasverem (versek, 1996); Lélekvesztő (versek, 1999); „...legyek versed
ben asszonánc.” Baka István költészete, (monográfia, 2001); Átok, balzsam (versek, 
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sek, 2011); Héthatár (versek, 2013). Fontosabb díjak: Bella István-díj (2009); József 
Attila-díj (2013).
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dó kényszer is. Mostanában nem nagyon 
van szükségem ahhoz szerepekre, hogy 
magamról beszélhessek, miközben na
gyon szerettem a szerepekkel való játé
kot. A Julia néni-ciklus a második köte
temtől az ötödikig téma volt, ugyan nem 
mindegyikben, de vissza-visszanyúltam 
hozzá. Utólag már vicces, hogy eleinte a 
rokonok megijedtek, vajon melyik nagy- 
nénémbe vagyok szerelmes... Az utóbbi 
idó'ben a szerelem lett az egyik közpon
ti témám. Mintegy versben tartósítom 
a szerelmeimet, bármilyen betegesen is 
hangzik ez. Máig vannak olyan pillana
taim, amikor a régi szerelmekhez kötő
dő versötlet jut eszembe, miközben már 
egy új szerelemben vagyok benne. Ezt 
érthetően nem viseli könnyen, aki ép
pen társként próbál elviselni, s csak re
mélem, hogy azok is megbocsájtják, akik 
a Héthatár című legutóbbi kötetem hőse
ivé váltak.

-  20. századi és kortárs irodalommal 
foglalkozol, az 1945 utáni irodalmat ta
nítod is. Az idősebb generációval, példá
ul a Kilencekkel is megismerkedtél. Mi 
az, amit mestereidtől fel tudtál használni, 
milyen világlátást, impulzusokat kaptál?

-  Leginkább lelkierőt kaptam. Az 
utóbbi időben ezt főleg Ágh Istvántól 
és Kiss Benedektől, Buda Ferenc a má
sik kedvenc mai költőm. Bence barátom 
erős, kemény kritikusom olykor. Néha fel
olvasunk egymásnak a verseinkből, és ő 
nagyon jó füllel, hallás alapján is meg
mondja, hogyha valahol leül a vers, vagy 
az egész gyengébbnek tűnik. Technikát 
vagy fogásokat igazából olvasás közben 
lesek el. Szóban Baka István sem tanított 
engem sokat, levélben olykor adott taná
csot, de ezek sem poétikai tanácsok vol
tak: például az mondta, hogy most már 
felejtsem el Juhász Gyulát, Tóth Árpádot 
egy időre, mert túl erős hatással vannak 
rám, és ez nagyon korszerűtlen, kama- 
szos hanghoz vezet... Az a fontos, hogy 
ott legyenek az ember mellett, ha ott kell 
lenniük. Nem kell mondaniuk semmit. 
Baka is inkább a zenéről szeretett beszél
getni, költészetről nem nagyon. Vagy a 
nőkről.

-  Körmenden, Kispesten, Szombat
helyen, Vasszécsenyben laktál, jelenleg is
mét Budapesten. Verseidben mindig fog
lalkoztatott a város, az ott élő ember és 
környezete. Szerinted a mai líránkban 
mennyire jellemző a személyesség?

-  A 80-as években jelentették ki, hogy 
idejétmúlt az énközpontúság a versben, 
dívott a tárgyias és a személytelen vers, 
de hát minden lejár egyszer, minden di
vat. Ma azt látom, a határon túli költő
ket és a magyarországiakat is figyelve, 
hogy mind a nemzeti, mind a posztmo
dernnek nevezett oldalon inkább az 
énközpontúság dominál. Tehát a lírai 
én valahogy visszahelyeződött a jogaiba. 
Ahogy a prózába visszatér a történet, úgy 
a lírába visszatért a személyesség.

-  Vallód még az irodalom komplexitá
sának elvét?

— Ebben is Bakához tudok visszanyúl
ni, azért is, mert hasonló az élethelyze
tünk. O mondta egyszer, hogy nem lehet 
népi, mert egy Szekszárd nevű kisváros
ból jön, ahol komolyabb kapcsolata a né
pi hagyományokkal nem volt. De nem is 
urbánus, mert hát egy szekszárdi, kis
polgári lét nem kínál valódi urbánus lét
módot. Ügy mondta, hogy az irodalom 
senkiföldjéről jön: se nem népi, se nem 
urbánus, hanem nemzeti költőnek tart
ja magát. És én is ezt szoktam mondani, 
ezt a kispolgáriságot én is érzem, ami bi
zonyos szempontból teher, mert nincse
nek olyan erős gyökerek, mint mondjuk 
egy népi származású vagy egy igazi ur
bánus írónál. Viszont előnyt is lehet be
lőle kovácsolni: valamennyire mind a két 
irányba nyitott vagyok. Ha azt az oldalát 
nézzük a dolognak, hogy az irodalomnak 
talán mégis csak van valami társadal
mi feladata, én ezt a feladatot vállalom 
is, vagyis írói kötelességemnek érzem a 
nemzet hagyományvilágába kapcsolódni. 
De az is tagadhatatlan: a posztmodern
nek nevezett -  nagyon homályos és már 
valószínűleg így nem is nevezhető, mert 
megváltozott — konglomerátumból tech
nikailag sokat profitált és tanult min
denfajta irodalom. Igen, én azt hiszem, 
hogy az irodalom komplexebb, mint ami
lyen leegyszerűsítően elhatároltak azok 
a sáncok, ahonnan az irodalomban meg
osztott erők figyelik egymást, néha még 
tán lőnek is verbálisán. Azt viszont nem 
tudom, hogy a poétikai gazdagság, ami 
nyilvánvalóan az irodalom érdeke, az va
jon elvezethet-e majd a szekértáborok 
egyesüléséhez, vagy legalábbis valami
féle megbékéléséhez. De nem is biztos, 
hogy erre feltétlenül szükség van, hiszen 
bizonyos értelemben hajtóerőt is jelent
het.

— A közéleti költészet egyesek számára 
újra divatba jött, rád viszont már az ez
redfordulótól jellemző.

— Igen, én furcsálltám is, hogy hirte
len fölfedezték: mégiscsak lehet közéle
ti verseket írni, miközben korábban ki
mondták, hogy az irodalmi mű nem lehet 
se politikai, se vallásos stb., ezek az iro
dalmon kívül eső témák. Az irodalom, 
de a művészet szabadsága éppen azt je
lenti, hogy bármilyen téma lehet az iro
dalom tárgya. Egy kicsit többet kellett 
volna Nagy Gáspárt, Buda Ferencet, má
sokat olvasni, és akkor nem valamiféle 
Petri után megszakadt hagyomány újjáé
ledéséről beszélnének, ami vaskos iroda
lomtörténeti tévedés, hanem látnák a fo
lyamatjellegét a dolognak.

— A Nagy Gáspár Alapítvány kuratóri
umának is tagja vagy. Az ő megismeré
se mennyiben befolyásolta, hogy 1956, a 
Kádár-rendszer, a rendszerváltozás témá
ival foglalkozzál? A generációdnak törté
nelmi felelőssége is van abban, hogy ezeket 
feltárja, beszéljen róluk. Talán ezért nyúl
tál később a regény formához is?

— Nagy Gáspár volt talán Baka és 
Görömbei András után az egyik legfon
tosabb ember az életemben, aki az embe

ri jelenlétével és értékeivel, költői példá
jával hatott rám, de nem az ő költészete 
fertőzött meg a politikával. Az az igaz
ság, hogy már másfél éves koromban be
rakták a járókámba a Szokol rádiót, a 
Kossuth adóra állítva. Úgy látszik, van 
bennem egy csecsemőkorból eredő má
niákus hírbefogadó hajlam, és ha oly
kor nem is a hírekre, de nagyobb politi
kai összezördülésekre az ember reagál 
valamilyen módon. Olyan értelemben 
az utolsó nemzedék az enyém, hogy mi 
majdnem felnőtt fejjel, tehát már gondol
kodó ember fejével értük meg a szocia
lizmus végnapjait. Olyan abszurd emlé
keink vannak ebből az időszakból, ami 
miatt örök életre beoltottak kommuniz
mus ellen. Azt gondoltam, ha valaha re
gényt írok, az biztos, hogy valamikép
pen a szocializmus működési elvéről kell, 
hogy szóljon. Ha mai távlatból nézünk 
rá, szürke, ködös, esős, sivár táj: ez volt a 
végóráit élő szocialista világ. Azt gondol
tam, hogy ezt a hangulatot egyszer meg 
kéne valahogy ragadni. A Ki a konkolyt 
vetette ötlete Mezey Katalintól szárma
zik, aki felhívta a figyelmemet a szoci
alista rendszer alatt meggyilkolt katoli
kus papok kálváriájára. Brenner János 
története volt a leghíresebb, Kahler 
Frigyes jogi szempontból is bebizonyítot
ta: valóban brutális, az ÁVH által vég
hezvitt gyilkosságról van szó. És sok 
hasonló eset történt. A regényben a ko
reográfiáját akartam megmutatni an
nak, hogyan történtek akkoriban ezek 
a gyilkosságok, ill. a következményeit, 
hogy a túlélők lelkiismerete -  akár már 
a rendszerváltozás után -  miképpen vi
seli az ilyen vagy olyan részvételüket 
ebben a bűnügyben, és ebben az egész 
mechanizmusban, amely mindenkit ma
gával sodor. Az Álmatlanok és álmodozók 
részben személyes, 70-es, 80-as évekbeli 
emlékekből és részben későbbiekből táp
lálkozik, mert 90-es évekbeli vonulata is 
van. Két szálat próbáltam összefűzni: a 
múltbeli abszurd történetben álmatlan
ságkor lep meg egyes kommunista ve
zetőket, és ebben kezdődik annak a fiú
nak a története, akinek az apját elviszik, 
aztán beszervezik. Minden emlékmozai
kokból állt össze ebben a könyvben, mi
közben itt is érdekelt az, hogyan műkö
dik a mechanizmus, például egy városi 
tanács.

-  Ha valaki egyszerre olvasná el az ösz- 
szes versedet, a magad mögött hagyott 
életdarabkákból a sorsod tükröződik belő
lük. Készül-e új köteted, most mit boncol
gatsz?

-  Decemberben jelenik meg a 
Válogatott és új versek kötetem a Magyar 
Naplónál. Megpróbálok nagyon szigorúan 
bánni a verseimmel, a korai kötetekből 
keveset fogok bevenni, de a későbbieket 
is próbálom megszűrni. Olykor meglepő 
és mulatságos, olykor lehangoló az em
bernek szembenéznie egykori önmagával, 
különböző énjeivel. Mindenesetre elszán
tam magam, hogy ezt is túl fogom élni.

NAGY BORBÁLA RÉKA
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LEENA KROHN

Az ablakmás
(V aleikkuna)

(részletek)

Enyészpont
A szem megpihen, ha a távolba néz, és 

semmi sincs számunkra távolabb az ég
nél. Amikor hanyatt fekve lebegek a vízen, 
ahogy egyébként napom legnagyobb részé
ben teszem, egy kerek tetőablakon keresztül 
az ég mélységét fürkészem, rajta a mozdu
latlan bárányfelhőket, akárcsak gyermek
korom utolsó nyarán. Akármeddig nézem 
őket, nem mozdulnak, nem oszlanak szét.

Lebegőtartályom azonban egy ötemele
tes ház második emeletén található, és ott 
nincs mód ablakot vágni a tetőre. Azt, hogy 
mégis lehet tetőablakom, Mimi Mártonnak, 
az illúzióművésznek köszönhetem, aki a 
szemfényvesztést választotta hivatásául. 
Mimi Marton jól tudja, hogy a szemet köny- 
nyű becsapni, sőt, az emberi szem egyene
sen be akar csapódni. Minél ügyesebb a 
csalás, annál elégedettebb a szem.

Amikor megrendeltem a művésznőtől a 
festményt a tartályom fölé, mindkettőnk 
számára nyilvánvaló volt, hogy épp tető
ablakot fog oda festeni. Ezeket a képeit ő a 
klasszikus di sotto in sú technikával készí
ti, alulnézetből.

A munka több mint egy hónapig tartott, 
és azalatt nem volt módomban fürödni, 
de a türelem meghozta gyümölcsét: Mimi 
Mártonnak sikerült szűk szobácskámat va
lóságos kupolacsarnokká varázsolnia.

Látszólagos mélység, perspektivikus- 
ság és enyészpont. Erről van itt szó. Mimi 
Marton festményeinek hatására az ember 
szeme a messzeségbe vész. Efféle illúziót lé
zerfényekkel és különböző digitális effektu
sokkal is létre lehetne hozni, ám engem a 
valódi, emberi kéz alkotta képek gyönyör
ködtetnek csak igazán.

A művészeti akadémia elvégzése után 
Mimi hosszú évekig tanulmányozta tovább 
önállóan azt, ami immár szakterületének 
számított. Elmélyedt Andrea Mantegna és 
Melozzo da Forli műveiben. Katedrálisok 
és paloták egész sorában verte fel a ta
nyáját, köztük a pármai székesegyház
ban és a bécsi jezsuita templomban, ahol 
a kupola csalóka optikai mélysége Andrea 
Pozzo munkáját dicséri. Heteket töltött el 
Mantovában, a Palazzo Barberiniben és a 
Camera degli Sposiban.

Mimi Marton rendelésre fest képeket 
vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. 
Más kisebb munkák és reklámképek mel
lett ajtókat, belső és külső falakat, hom
lokzatokat, kapubejáratokat és lépcsőhá

zakat, kerítéseket, falakat, még sziklákat 
is „blöffint” -  ahogy ő fogalmaz. Ablakot 
készít a tömör téglafalra, melyen át egy 
nagyváros éjszakai sikátorába kukucskál
hatunk be, vagy a nyári hőségtől vakító ho
mokos tengerpartra. Az ajtóra résnyire nyi
tott ajtót fest, melyen át egy másik szobába 
látni, ahol az ajtó résnyire nyitva egy har
madik szoba felé, melynek ablakából kilá
tás nyílik egy kertre és annak nyitva fe
lejtett kapujára. Alagutat rajzol a falra, 
amelyen keresztül egy távoli völgybe látha
tunk. Lépcsőket pingál, melyek a nem léte
ző emeletre visznek. A ház hátsó falára ut
cát fest, mely idegen negyedek, ismeretlen 
városrészek felé vezet.

Damokos Csaba alkotása

Asztalokra és bútorokra is festi csalóka 
képeit: egy levelet vagy képeslapot, amelyet 
mindenki megpróbál kézbe venni, hogy lás
sa, kinek szól, vagy egy tányért, rajta egy 
szem mogyoróval, melyet mindenki meg
próbál bekapni, vagy kártyapaklit, amellyel 
mindenkinek játszani támad kedve. Ha port
rét rendelnek tőle, ő pókhálót és pókot fest a 
kép sarkába vagy menetelő hangyákat. Egy 
nyugdíjas pártfunkcionárius arcképén, az 
alsó keret szélén egy döglégy ül. Annyira a 
megtévesztésig valódinak látszik, hogy az 
ember már-már hallani véli a zümmögését, 
és amikor megvásárolta a képet egy művé
szeti múzeum, a teremőr a légy felé legyin
tett egy újsággal, mondván: „hess”.

Mimi Marton képes olyan tájat varázsol
ni a festményre, mely egyben emberi arc, 
vagy olyan emberi arcot, mely táj is ugyan
akkor. Mindkét jelentés ott van a képen, de 
csak vagylagosan. Csak váltakozva láthat
juk őket, egyszerre nem lehet mindkettőt 
kivenni. Egy folyót vélünk látni, egy hegy
csúcsot, egy távoli erdőt. Ha rebben a sze
münk, a tájkép elemei egy emberi arc része
ivé változnak: a hegy orcává, az erdő hajjá, 
a tó szemmé. Vagy talán nem is rebbent a 
szemünk, csak másként látjuk hirtelen.

Ha Mimi képeit nézegetem, azok az op
tikai trükkök és kétarcú képek jutnak 
eszembe, amelyekkel még a középiskolai

pszichológia tankönyvekben találkoztam: 
egy nyuszi, mely kacsa is egyben, virágcse
rép, mely kétorrú fejnek is látszik, a nő, aki 
egyszerre horgas állú vénasszony és dús 
idomú fiatal nő. „Ez itt a feleségem, ez meg 
itt az anyósom.”

Mimi Marton képein a jelentések eltűn
nek majd előtűnnek, kialszanak majd fel
lángolnak, felszívódnak, majd helyet cse
reberélnek. Vajon az egész csak optikai 
szórakozás, játék az emberi érzékelés saját
ságaival és sajátságosságaival?

-  Számomra — mondta egyszer Mimi 
Marton -  többről van szó.

-  Mégis miről? -  kérdeztem én.
-  Arról, hogy a valóság a valóság képmá

sa -  mondta ő.

Korozo
Röviddel azelőtt, hogy a gyilkosságsoro

zat kezdetét vette városunkban, a követke
ző kiáltványszerű szöveg jelent meg a médi
umokban:

Városunkban a közeljövőben Hamu és ká
osz címmel tér- és időbeli köztéri műalkotá
sok egész sorát láthatjuk majd, mely a me
tamorfózis művészetébe enged betekintést. A 
káoszt keresem a rend eszközeivel. A szen
vedést tanulmányozom, műveim tudomá
nyos kísérletek és művészeti performanszok 
egyben. Projektem megvalósításához asz- 
szisztensekre van szükségem, illetve kísérle
ti alanyokra, akiknek segítünk abban, hogy 
rövid idő alatt teljes metamorfózison menje
nek keresztül. Az asszisztensek kiválasztása 
benyújtott pályázataik alapján zajlik, a kí
sérleti alanyokat véletlenszerűen válogatjuk, 
bizonyos geometriai elvek alapján. Műveimet 
egyszerre irányítja a véletlenszerűség és a tö
kéletes törvényszerűség, mint valójában min
dent ebben az univerzumban. Konceptuális 
tudományművészetemben egyedülálló mó
don ötvözöm a matematikát a rémülettel és a 
szépséggel. Ezúton kérem a kedves közönsé
get, hogy kísérjék figyelemmel ezen ingyenes 
metamorfózisművészeti bemutatókat.

A kiáltványt egy bizonyos Metamaton ír
ta alá. Az a Metamaton, aki a Köröző Klán 
alapítója és vezetője. O maga valójában 
nem klánról beszél, hanem mindig a „pro
jektet” emlegeti. Furcsa nevét Metamaton 
két okból kapta. Egykori matematika sza
kos diák, akiről azt beszélik, saját metama
tematikát fejlesztett ki. Ezenkívül, úgy te
kinti, hogy metamorfózis-performanszaival 
egy tökéletesen új „tudományművésze
ti” műfajt hozott létre. Állítólag sok fiatal
ember egyenesen felkínálja szolgálatait 
Metamatonnak, hogy projektjében „asz- 
szisztensként” vehessen részt, és ő távolról 
sem kapkod minden jelentkező után. Azt is 
beszélik -  de nem tudom, több-e ez puszta 
szóbeszédnél -, hogy Metamaton luddita, 
gyűlöli a modern technológiát, ezért nem 
is használ számítógépet. Ehelyett állító
lag bonyolult mechanikai gépezeteket épít, 
melyeket kísérleti alanyai kiválasztásában 
használ segítségül. (Míg Metamaton kísér
leti alanyokról beszél, mi, a többiek áldo
zatokat emlegetünk.) A különböző város
részek irányítószámai, iránytű, körző, óra 
és derékszögű vonalzó, ezek tartoznak a 
Köröző Klán eszközei közé. Azt mondják, 
Metamatonnak van egy jegyzetfüzete kó
dolt feljegyzésekkel. Ha azt megtalálnák, 
és a kódokat meg tudnák fejteni, kideríthe-

L eena K rohn
Finn író, 1947-ben született Helsinkiben. Számos regény, novellás-, gyer

mek- és ifjúsági irodalmi kötet szerzője. Műveit tizenöt nyelvre fordították le. 
Munkásságáért finn állami irodalmi díjat, Finlandia Díjat és Pro Finlandia díjat 
kapott. Kedvelt témái közé tartozik ember és mesterséges intelligencia viszonya. 
Magyarul olvasható művei: Emberruhában (1987), Tainaron (1992), Donna Quijote 
és más városlakók (1998), A Nap gyermekei (2013).
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tő volna, milyen elvek vezérlik a gyilkossá
gokat. De vajon lelhetünk-e bármi értelem
re az értelmetlenségben?

Metamaton determinista, azt hiszi, sem
mi sem történhet másként, mint ahogy törté
nik. Tettei, mint mindenki más cselekedetei, 
láncszemek az ok-okozatiság töretlen, végte
lenbe nyúló és előre meghatározott láncola
tában. Szabad akarat nem létezik számára, 
ezért ő nem is felelős a döntéseiért. Nem tud 
semmit másként tenni, mint ahogy tesz.

Sok mindent tudunk Metamatonról, 
mert van egy bizalmi embere, egy újságíró, 
aki rendszeresen készít vele interjút kü
lönböző ismeretlen helyeken. A lapot min
dig azonnal elkapkodják az emberek, ha 
Metamaton felismerhetetlenné ködösített 
sziluettje szerepel a címlapon.

Metamaton nem szűkölködik csodálók- 
ban és titkos védelmezőkben, különben 
nem lett volna képes ilyen sokáig elrejtőz
ni a törvény szigora elől. Úgy hírlik, hogy 
hivatalnokok és politikusok is vannak kö
zöttük, de különösen a kulturális élet veze
tő személyiségeinek szemében guru ő, való
ságos kultuszfigura.

— Rendszerre van szükség — jelentette ki 
egy interjújában. — Az államnak is megvan 
a maga rendszere. Egy bűnöző államban 
csak a bűnöző becsületes ember.

Szinte nincs olyan nap, hogy a Köröző 
Klán, más néven Metamaton asszisztensei 
ne szednének újabb áldozatot, akit egy min
denki más számára ismeretlen geometriai 
ábra segítségével mérnek be. A nevét vagy 
életkorát még ők sem tudják előre. Az, aki 
adott időben adott helyen, a Metamaton ál
tal meghúzott vonalak metszéspontjában 
tartózkodik a városban, a Köröző-projekt 
kísérleti alanyává válik, és megtapasztal
ja a „tökéletes metamorfózist”, legyen akár 
gyermek vagy öregember, férfi vagy nő. Nap 
mint nap keringenek a pletykák arról, hol 
van az aznapi metamorfózispont, de még 
sohasem sikerült előre megfejteni, hol lesz 
az a hely. Van olyan, hogy a vasútállomás 
környékét kerülik az emberek, máskor a 
nyüzsgő bevásárlóutcákat, néha a központi 
park sétányait vagy egyes bankokat, iroda
házakat, kórházakat, kávézókat, étterme
ket, éjszakai klubokat, mozikat... Amikor az 
előadás elkezdődik, maszkos férfiak -  vagy 
ki tudja, tán nők is részt vesznek ebben -  
tűnnek fel a semmiből, és körülveszik áldo
zatukat. Abba, ami ezután következik, még 
senki sem akart, vagy tudott idejében bele
avatkozni. Fellobban a láng, viharként tom
bol a tűz, füstölögnek a szemek, égett hús 
szaga lengi be a környező utcákat. Mire új
ra elcsendesedik minden, nem marad más, 
csak egy elszenesedett emberi torzó és némi 
zsíros hamu. Egy emberi lény, minden, ami 
rend volt, emlékezet, tudás és szeretet, a ká
osz értelmetlenségévé változott át.

Azt mondják, a klán vagy projekt folya
matosan növekszik. Állítólag már ezer asz- 
szisztensnek nevezett tagja van, talán még 
több is. Nem bírom felfogni, sem elhinni. 
Mi veheti rá az embereket arra, hogy egy 
ilyen szervezethez csatlakozzanak?

Gyakran gondolok arra, hogy találkozni 
szeretnék ezzel a Metamatonnal. Hogy mi
ért? Hogy meggyőzzem őt elméleteinek és 
tetteinek eszelősségéről? Vagy csak kíván
csiságból? Vagy megérteni próbálom? Meg 
akarom talán kérdezni, hogy miért hasz
nálja a legjobb dolgot, amit az emberiség 
valaha létrehozott, a leggonoszabb célra? 
Vagy történetfilozófiai kérdésekről kívánok 
tán vitatkozni, és arról, mi jó, mi rossz, mi 
a szabadság és a beszámíthatóság?

Nem! Hanem, hogy megöljem. Gyerekes 
képzelgéseimben, melyekkel bizonyá
ra nem vagyok egyedül, én vagyok a hős 
megmentő, aki felszabadítja szülővárosát 
Metamaton rémuralma alól.

1...1

A hamisító
Mimi Marton ébresztett fel, a művész, 

akinek a keze munkáját dicséri az én cso
dálatra méltó ablakmásom. Dühös volt és 
lehangolt, mert hamisítványokra talált, a 
művei utánzataira.

— Nem örülnöd kellene, hogy valaki 
olyan példaértékűnek találja a munkáidat, 
hogy utánozni akarja őket? -  kérdeztem.

Mimi Marton nem válaszolt, csak előhú
zott két ceruzarajzot egy nagy mappából, és 
felemelte őket, hogy tartályomban lebegve 
is láthassam. Ugyanazt az éjszakai utcaké
pet ábrázolták, a város egyik legforgalma
sabb útvonalát, de egy kicsit más-más néző
pontból. Mindkét képen kihalt volt az utca, 
járókelők sehol. Első pillantásra a két rajz 
szinte teljesen egyformának tűnt, de ami
kor közelebbről megvizsgálta őket az ember, 
rögtön feltűntek a köztük levő nem is kicsi 
eltérések. Az egyik kép feketéje intenzívebb 
volt, a vonalvezetés energikusabb, az utcai 
lámpák fénye nyomán kirajzolódó árnyékok
ban benne volt az éjszaka egész idegensége.

— Mit gondolsz, melyik az én munkám? — 
kérdezte.

Pillanatnyi habozás nélkül rámutat
tam arra a rajzra, amelyik jobban tetszett. 
Rögtön rájöttem arra is, hogy tévedek, 
mert valósággal lángba borult az arca.

— Egész jó, ugye? -  nyögte halkan. — De 
nem az én képem. A műtermemben talál
tam. Más hamisítványokkal együtt. Nem tu
dom, ki hordja oda óTcet és miért. Talán csak 
gúnyolni próbál engem és a képességeimet. 
De én egyszerűen a magaméinak mondom és 
eladom őket, a pénzt pedig megtartom!

Ekkor derült fény az elkeseredése va
lódi okára. A munkák jó része, amelyeket 
hamisítványoknak nevezett, nem máso
latai voltak az ő műveinek, hanem erede
ti műalkotások. A stílus, a témaválasztás 
és a megragadás módja is hasonlított Mimi 
Mártonéra, és a szerző ráadásul az ő nevé
ben szignálta a műveket. A legrosszabb az 
volt, hogy ez az ismeretlen jobb volt, mint 
maga Marton.

Egy pillanatig nem tudtam, mit mond
hatnék. Mimi Marton még három akvarellt 
mutatott.

-  Ezek mind az övéi -  mondta.
Megnéztem az elsőt, és Marton jellemző

aláírását is felfedeztem a jobb alsó sarok
ban. Profi munka volt, képtelenség lett vol
na megkülönböztetni a valóditól. Mindenik 
akvarell egy félig üres szoba ablakaiból 
nyíló kilátást ábrázolta, egy város képét, 
mely Manhattanre emlékeztetett. A felhő
karcolók üvegfalai a felhőket és egymást 
tükrözték vissza. A tükörképek tükörké
pei bonyolult perspektívákat hoztak létre. 
Meghökkentően valószerű mélységérzetet 
keltettek a képek, a fény élt rajtuk, játsza
dozott. Mindeddig azt hittem, hogy Mimi 
Marton profi, és profi is volt, nem kérdés, de 
ennek a másiknak, a hamisítónak nyomába 
sem ért. Fura, hogy nem tüntette fel a saját 
nevét, hisz ilyen képességekkel rögtön szár
nyára kapná a hírnév. Nagy kedvem támadt 
megvenni az egyik akvarellt, de nem akar
tam a művésznő önbecsülésébe gázolni.

-  Ki juthat be a műtermedbe?
-  Csak nekem van kulcsom hozzá -  mond

ta Mimi Marton.
-  Különös — mondtam. -  Lehet, hogy va

laki a tudtod nélkül készített a kulcsról 
másolatot? De nagyon mélyen alszol, ha 
nem ébredsz fel arra, hogy egy idegen jár
kál a műtermedben. Talán felszereltethet
nél a műhelybe egy kamerát.

Mimi Marton összegyűjtötte a hamisító 
munkáit, melyek jobbak voltak a sajátjai
nál, elköszönt és elment.

De alig telt bele pár nap, ismét beállított 
hozzám.

-  Ma vidámnak látszol -  mondtam. -  
Valami vicces dolog történt veled?

-  Köszönöm a tanácsot — mondta. — Most 
már tudom, ki a szerző. Tudom, hogy ki az 
a másik.

A saját szememmel láttam. Nem talá
lod ki?

Diadalittas tekintettel nézett rám, és 
ekkor már tudtam, hogy nincs semmiféle 
másik.

-  Nem tudom, hogyan lehetséges, de így 
van -  mondta. -  Elkezdtem alvajárni!

-  Ilyen se volt még -  mondtam. -  Az 
illuzionista művész a saját munkáit 
álhamisítja! Mimi Marton szomnambulista 
és alvafestő!

-  Ez a helyzet, mondta. — De miért festek 
jobban álmomban, mint ébren?

-  Talán azért, mert az álom a harmadik 
szem -  mondtam.

[...]
JANKÓ SZÉP YVETTE 

fordítása
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FRIED ISTVÁN

Lányregényes emlékezet mint 
kordokumentum
(M eg jeg y zések  g r ó f  B á n ffy  K a ta lin  em lék ira tá h o z)

„A vécsi vár is hasonlít a mi Bonchi- 
dánkhoz, méltóságában és terjedelemben 
legalábbis, de nem olyan szép, sokkal ko
mor abb, hiszen ez kimondottan vár, az 
meg kastély.”

A két háború között kialakult ma
gas színvonalú erdélyi irodalom, és a 
nem kevésbé joggal, sűrűn emlegetett 
(irodalom)politika kiemelkedő és má
ra már jelentőségének megfelelően em
legetett személyisége, Bánffy Miklós és 
a Nemzeti Színház vezető színésznője, 
Váradi Aranka gyermekeként látta meg 
a napvilágot a hajdani naplója felhasz
nálásával készített emlékezéseit közre
adó Bánffy Katalin.

Az Ének az életből inkább leány
regényre emlékeztet; s aki kedve
li az e műfaji megnevezéssel emlege
tett műveket, nem fog csalódni, hiszen 
olyan társasági történeteket, az arisz
tokrata fiatalság körében lejátszó
dó minidrámákat, flörtöket, évődése- 
ket, szerelmeket, intrikákat, a színházi 
pletykarovatok kíváncsiskodását kielé
gítő epizódokat olvashat, amelyek hite
lesítik, hogy a történet középpontjában 
a grófkisasszony áll. Aki már annak 
előtte tanul idegen nyelvet, hogy isko
lába kerülne, magántanulóként abszol
vál gimnáziumi osztályt, jól érzi magát, 
amikor lovagol, teniszezik vagy éppen 
angóranyulakat tenyészt; tanúi lehe
tünk annak, miképpen nevelkedik egy 
színésznői otthonban, amelybe a kor je
lentékeny művészei bejáratosak, miként 
ismerkedik olyan személyiségekkel, 
akik kisállaim történelmet csinálnak. 
Sok apró történetből rajzolódik elénk 
egy gonddal, elkényeztetéssel nevelt le
ány serdülésének története: táncisko
la, hasonló rangú, birtokokkal rendel
kező családok vendége, zsúrok, flörtök, 
be nem teljesülhető, gyermekkori majd- 
nem-szerelmek, kedvenc lovak, kutyák, 
nem kedvenc rokonok között -  a kisebb 
viharok ellenére -  jó darabig, szinte 
1943 késő teléig zavartalan, nem telje
sen, ám alapvetően felhőtlen élet. S aki 
ezt keresi, föllelheti.

Csakhogy -  messze nem kizáró
lag annak okából, hogy Katalin két 
igen neves ember gyermeke -  a törté
nelem nem zárható ki abból az életből, 
amelynek helyszínei egy vezető színész
női szalon és a bonchidai kastély. Mint 
ahogy nem csupán az tarthat számot az 
érdeklődésre, aki részletező leírásra kí
váncsi a leányélet tereiről, ugyanis ezen 
keresztül bepillanthatunk a színésznő 
és a művész-politikus gróf külön-külön 
vezetett háztartásába, életformájába;

a kapcsolatháló, az emlékezés terébe, 
hogy olyan szereplőket ismertessenek, 
akik hozzásegítenek egy visszavonha
tatlanul el/letűnt életmód rekonstruá
láshoz. Már ezzel is túllendülünk a ké
nyelmesen felületes megközelítésen, 
hogy a figyelmesebb-alaposabb vizsgá
lódás magatartás- és viselkedéstörténe
ti dimenzióival szembesüljünk. Hiszen 
a múlt nem pusztán minisztertanácsi 
jegyzőkönyvekből, diplomáciai aktákból 
és a sajtóból meg az ekkor már fontos 
rádióadásokból ismerhető meg. Egy ré
teg életfelfogása, életélvezete, terve, tár
saságszerveződése, valamint a társasá
gi érintkezések megannyi esélye éppen 
úgy része annak a világnak, amelynek 
történetére (mint önnön múltjának egy 
darabjára) kíváncsi lehet az olvasó, aki 
még a pletykákból, megszólásokból, ro
kon- és ellenszenvekről árulkodó elej
tett megjegyzésekből is képes létrehoz
ni a politikatörténet felől elhanyagolt 
eseménytörténetet. S ha Bánffy Katalin 
épp csak felvillantja egy-egy történelmi 
személyiség portréját (például Bethlen 
Istvánét), annál részletesebben mutatja 
be a visszatért országrész életét a má
sodik világháborúban, a bálozó tiszte
két, majd a megszállónak tekintett né
met katonaság jelenlétét. A történelmi 
fordulókra akkor döbben rá az emlék

irat szerzője, amikor sokszoros vesz
teségek érik, így Budapest ostroma
kor; de elbeszélésének látszólag naiv 
részleteiből is ki-kibukik a vesztébe 
rohanó, a veszélyekre időben rá nem 
ébredő társaság önáltatása.

Az apa, Bánffy Miklós világot lá
tott ember, egykori külügym inisz
terként tapasztalt politikus, az 
erdélyi élet jó ismerője és nem utol
sósorban érzékeny, sokoldalú mű
vész. Ő már tudja, hogy a visszacsa
tolásnak ára lesz, a szorossá fonódó 
német szövetségért előbb-utóbb fi
zetni kell, s azt is sejti, hogy sorsá
nak alakulásában aligha szám ít
hat méltányos elbírálásra. Sérelmek 
a színésznő-anyát is érik. Idő előtt 
nyugdíjazzák, Ódry Árpáddal, az 
akkor minden tekintetben veze
tő színésszel együtt. A Nemzeti 
Színház frissen kinevezett igazga
tója lehetséges, hogy félt az idősebb 
színészektől, hogy nem értik új el
gondolásait; azt hihette, hogy ezek 
az idősebb színészek majd összefog
nak ellene, s szabotálják merész ter
veit; vagy így jelezte, hogy szakítani 
kíván a színház eddigi bevált, klasz- 
szikusnak hitt előadásmódjával. Az 
emlékirat megragadó részletei idé
zik föl Váradi Aranka egy-egy ala
kítását, s egy otthoni tanóra alkal
mából a színésznő beleszól Madách 
Évájának jellemzésébe, miközben 
egykori szerepének néhány sorát ad
ja elő leányának és házitanítónő
jének. Ezek az ellesett intim meg
nyilatkozások drámai erejükkel 
érzékeltetik a gyermek elől elrejtett 
sorsokban megbúvó feszültségeket, 
amelyek csak rendkívüli pillanatok
ban buknak ki.

Hasonlóképpen ismerjük meg az 
emberként szintén rejtőző Bánffy 
Miklós humorát, apai szeretetét, 
gondoskodását — igen emlékeztet 
Szántó György Bánffy-portréjára. 
A marosvécsi írói körben a különle
gesen művelt, szívélyes, az író-kol
légákkal kartársi hangon csevegő 
Bánffyként jelent meg, de az arisz
tokraták körében érzékeltette gőg
jével, hogy mit tart különféle vélt 
vagy valós érdemekről. S noha az 
apa Bánffy Miklós sosem feledke
zett meg a családi diplomáciáról, a 
család oldalági rokonairól nem rej
tette véka alá véleményét, legyen er
re példa a nővéréhez, Katalinhoz fű
ződő és a leányt ugyancsak nem túl 
kellemesen érintő viszonya. A sokfe- 
lől és sokoldalúan kirajzolódó apa
kép (nem a művészé, hanem a mű
velt személyiségé) fontos lehet majd 
egy Bánffy-monográfus számára. De 
még olyan, Bánffy Katalin életében 
valóban csupán másodpercekre meg
jelenő művésznő, mint Bajor Gizi is 
jelentéses mondatokban áll előttünk; 
s igen kegyetlenül őszinte megjegy
zésekkel illetik a két háború közöt
ti erdélyi élet egyik nagyasszonyát,
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Bánffy Miklós Erdélyi trilógiájának 
hősnőjét, aki mind a leányra, mind a 
színésznő-anyára ráerőltetné akara
tát — a régi szerelmes jogán. A viszony 
élénk megjelenítése az Erdélyi trilógia 
első részének lélektanilag árnyalt feje
zeteiben kap alakot.

A Bánffy Katalin szemében boldog 
békeidőnek tetsző évekbe be-belopako- 
dik a sejtelem az idő tünékenységéről, 
az előadás azonban drámaivá, szűksza
vúvá lesz a háború mindinkább érzé
kelhető közelségével párhuzamosan. A 
kurta bonchidai közjátékot követő bu
dapesti jelenetek tömörségükben árul
kodók, Budapest ostroma szétdúlta 
anya és lánya otthonát, majd az azt kö
vető események nem várható megpró
báltatást hoztak Bánffy Katalinnak.

Megismerte a megélhetésért folyta
tott küzdelem megpróbáltatásait, ám 
élete ismét váratlanul fordult, s akár 
egy népszerű filmben, a boldog házas
ság hozta el a megnyugvást, amely
nek újra ára volt. Többé nem láthatta 
viszont apját, aki a Kolozsvárt alaku
ló új rendben küzdött igazáért, legalább 
azért, hogy íróságát ismerjék el, tegyék 
lehetővé számára az életmentő publi
kációt. Az már kívül esik az emléke
zésen, hogy a dogmatikus, ellenséges 
kritika/szemlélet mint fosztotta meg a 
közlés lehetőségétől a mindig antifa
siszta Bánffyt, és legfeljebb azt enged
te meg számára, hogy halálos betegen 
Budapestre jöhessen meghalni — míg 
Váradi Aranka még néhányszor, termé
szetesen nem főszerepben, de ismét föl
léphetett a Nemzeti Színházban. Bánffy 
Katalin magyar származású, amerikai 
tiszt férje oldalán Afrikába költözött, 
majd utóbb apja nagy művének fordítá
sával szolgálta az életmű idegen nyelvű 
megjelenését.

Bánffy Miklós Erdélyi trilógiája né
hány éve indult el a külföldi karrier 
útján, s ebben a négy nyelvben ottho
nos Bánffy Katalinnak múlhatatlan 
érdemei vannak. A grófkisasszony 
könnyed leányregényes életét eltérí
tette a történelem, mint ahogy Bánffy 
Miklós, Kemény János és mások is ál
dozatai lettek az államfordulatnak, 
a társadalmi felfordulásnak és az ér
tékek inflálódásának. A történelem 
hosszú távon kegyesebbnek bizonyult: 
Bánffy Miklós kezdi végre elfoglalni 
helyét a magyar irodalomban — a leg
jelentősebbek között. Kemény János 
egy pletyka során bukkan föl a könyv
ben, az ő irodalmi felfedezése még 
nem mondható teljesen kielégítőnek. 
Bánffy Katalin érdekes olvasmánnyal 
lepte meg azokat, akik a társasági 
érintkezés fordulataiban egy társadal
mi réteg szokásrendjét vélik fölfedez
ni. Könyve olvasmányossága sem rejti 
el, hogy magatartástörténetileg fontos 
hozzájárulás az erdélyi múlt megbíz
hatóbb ismeretéhez.

Gróf Bánffy Katalin: Ének az élet
ből. Helikon Kiadó, Budapest, 2014.

ORBÁN JÁNOS DÉNES

Antihorger
Fried István 80 éves

Extra literaturam non est vita, si est 
vita, non est ita.

A magyar és a magyarral szomszé
dos irodalmak történetének nagy ku
tatója, a Herder-díj kitüntetettje, a di
ákok rettegve imádott Fried Papája 
idén töltötte 80. életévét.

Oldalakon át lehetne sorol
ni jelesebbnél jelesebb műveit. 
Újraértelmezte Petőfit, Jókait, Márait, 
ám Kundera sem maradt ki, nemkü
lönben a Monarchia irodalmainak 
többrendbéli összefüggései.

Ám másról is szól Fried Papa élet
útja: a tanítványokról. Diákok ezrei 
hallgathatták és hallgathatják virtu
óz előadásait, melyekben elképesztő 
kultúrcsemegéket tálal, a súlyos mon
dandót a rá jellemző ironikus, szofisz
tikáit humorral egyensúlyozván. Élete 
gyakorlatilag két helyszínen zajlott és 
zajlik továbbra is: a könyvtárban és 
az egyetemen; a tanulásért és a taní
tásért magánéletét is föláldozta, amit 
minden bizonnyal sosem bánt meg, 
mert így rengeteg fogadott gyerme
ke van, aki őt Papának nevezi. „Tudja, 
Jánoska, én az olyan szamárságok
kal, mint a szerelem, már régesrég 
fölhagytam. Nem volt időm olvasni” — 
mondta egyszer. Valószínűleg ennek is 
köszönhető, hogy még most is alig-alig 
őszül és valahányszor találkozom vele, 
örömmel konstatálom, hogy mit sem 
változott az elmúlt tizennyolc évben, 
amióta ismerem.

No meg elolvasott a jó ég tudja, hány 
tízezer könyvet az általa ismert leg
alább tizenöt nyelven, és diákjaival el

lentétben meg is jegyezte azokat. Extra 
literaturam non est vita, si est vita, non 
est ita — Az irodalmon kívül nincs élet, 
ha van élet, nem ilyen élet -  ez Fried 
professzor úr jelmondata, és ennek égi
sze alatt irigylésre méltó, színes élete 
van. Ebben a világban könyvtárak és 
tantermek vannak, poéták, írók, kriti
kusok és tudósok, lusta diákok, akik a 
pokolra kerülnek, szorgos és okos diá
kok, akik esélyt kapnak a mennyei böl
csészéletre, doktorandusok, akik meg
védik disszertációjukat és a magyar 
irodalmi élet legnagyobb elismerésé
ben részesülhetnek, azaz pertut koc
cinthatnak irányítójukkal -  valamint 
doktorandusok, akik nem írták meg 
disszertációjukat...

Ez utóbbiak akár az asztal alá is be
bújnak, ha föltűnik irányítójuk szigorú 
alakja, de ők sem lehetnek mindig ré
sen, és időnként megszólal a hátuk mö
gött a jól ismert hang, ez esetben vitri- 
olos intonációval: „Mondja, kedves X., 
hogy áll a disszertációval?” Ilyenkor a 
delikvens megfordul, összemegy, mint 
a Túli frakkja, és egy senkinek érzi 
magát, egy törpének, akinek nincs ke
resnivalója a literatúra országában. Az 
érintettek jobban rettegnek ettől a je
lenettől, mint a házasságtörés fölfede
zését követő jelenettől.

Aki azt hinné, hogy a professzor 
úr konzervatív, mélységesen téved. 
Szakterülete mellett Fried István a 
fiatal magyar irodalom leglelkesebb 
rajongója, mindené, ami új, virgonc, 
merész. Mondhatni, valóságos irodal
mi titkosszolgálata van, és ügynökei 
nyomban jelentik, ha tehetség üti föl 
fejét valahol a Kárpát-medencében. És 
aki bizonyít, komoly kritikával, tanul
mánnyal dédelgettetik, doktorálni hí- 
vattatik. Különösen szerencsések vol
tunk mi, erdélyiek, akikről könyvet 
is írt. És hát, karinthysan fogalmaz
va: beléje járt egyetemre a fél Előretolt 
Helyőrség. Márpedig a Helyőrség nem 
volt egy angyalka-gyülekezet, ha
nem a legbotrányosabb ördöggarnizon- 
ja az utóbbi évtizedek magyar irodal
mának. Mi sem bizonyítja Fried Papa 
nyitottságát, hogy szárnyai alá vet
te ezt a pattogó bandát -  ezért is szok
tuk Antihorger Antalnak is nevezni, 
mint aki többszörösen helyrehozta a 
Szegedi Univerzitás ilyen szempontból 
megtépázott renoméját.

Drága Fried Papa, szeretettel kö
szöntik Önt erdélyi tanítványai, és kö
szönünk mindent, amit értünk tett. 
Bocsánatáért esedezünk, amiért nem 
a megfelelő szaporasággal írunk és 
időnként megvárakoztatjuk. De ami 
késik, nem múlik. A disszertációkat 
is meg fogjuk írni, és a századik szü
letésnapjáig annyi könyvet publiká
lunk, hogy száztíz éves koráig lesz mit 
olvasnia és elemeznie. Míg olvas és ta
nulmányokat ír, újabb műveket fabri
kálunk és aztán majd egyszerre me
gyünk nyugdíjba.
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POMOGÁTS BÉLA

Sors és 
vállalás
Növekszik mögöttünk a múlt és fogy 

eló'ttünk a jövő. Ahogy Ilia Mihály, ha
marosan magam is nyolc évtizedre te
kinthetek vissza, és aki akár csak 
felületesen ismeri a magyarság törté
netét, tudja, hogy ezek az évtizedek 
inkább megpróbáltatásokat és nem ke
vésszer kudarcokat hoztak, mintsem 
sikereket és örvendezést. Valójában 
csak akkor lehetett elviselni ezt a kö
zel évszázados múltat, ha valakinek 
egyértelmű és célszerűen megvaló
sított személyes életstratégiája volt. 
Annak idején, közel négy évtizede, 
midőn a budapesti televízió megbízá
sából beszélgethettem vele, Szabó T. 
Attila, a kolozsvári nyelvtudós mondta 
nekem a következőket: Egy férfinak 
valamilyen nagyszabású és a hazája 
érdekeit szolgáló életcélt kell kitűznie 
maga elé, és ezt következetesen, akár 
áldozatok árán is meg kell valósíta
nia, vagy legalább a megvalósulás kö
zelébe hoznia. Mindenesetre változa
tos sorsom jutalmának tekintem, hogy 
számos olyan barátom, pályatársam 
akadt, aki nehéz munkával, személyes 
áldozatokkal, de sikeresen tudta vál
lalni és beteljesíteni ezt az életstraté
giát.

Közéjük tartozik a most nyolcvana
dik születésnapját ünneplő Ilia Mihály.

Nem ennek a köszöntőnek a felada
ta, hogy akár csak címszavakban is 
felidézze a mögöttünk maradt nyolc 
évtized sorsfordulóit, tapasztalatait, 
drámai helyzeteit. Világháború, orszá
gos vereség, átalakulások, remények 
és a remény elvesztése, forradalom és

ennek eltiprása; erőfeszítések annak 
érdekében, hogy a folyamatosan pró
batételeknek kiszolgáltatott nemzet 
és nemzeti kultúra ne csupán fenn
maradjon, hanem teret is adjon a ben
ne rejlő lehetőségeknek, értékeknek 
-  nos, mindez megszabta azt az em
beri és szakmai pályát, amelyet nem
zedékemnek és ennek tagjaként Ilia 
Mihálynak be kellett futnia. Nem volt 
könnyű pálya, nagy erőfeszítésekre 
kényszerültünk, voltak kínzó és meg
alázó vereségeink is, így az ötvenhatos 
forradalom leverése utáni esztendők
ben, amikor a hallgatás, a visszavonu
lás volt az egyetlen tett, ami a szabad
ságvágyból következhetett. Az egyéni 
pályák, az életművek azonban a kény- 
szerűségben is épültek, és mihelyt le
hetett, tehát nagyjából a hetvenes 
évek elejétől, a nyilvánosságot is meg
győzték arról, hogy a magyar iroda
lom, a magyar értelmiség nem adta fel 
azokat a morális és stratégiai célokat, 
amelyek a levert forradalmat is törté
nelmi magaslatra emelték.

Ezeknek a stratégiáknak a szol
gálatában telt el Ilia Mihály élete -  
nemzedékünk élete, hiszen mellette 
olyan költőkre, írókra hivatkozhatom, 
mint Nagy László, Juhász Ferenc, 
Csoóri Sándor, Kányádi Sándor, 
Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, 
Lászlóffy Aladár -  és olyan irodalom
történet-írókra, tudós szerkesztők
re, mint Czine Mihály, Béládi Miklós, 
Bodnár György, Domokos Mátyás, 
Tüskés Tibor, Görömbei András, 
Láng Gusztáv, Kántor Lajos -  és Ilia 
Mihály. Egyetlen törzs hajtásai ők, 
bármilyen irányba térítette is növeke
désüket a változó idő és a mindig ér
vényesülő kényszerűség. Egyszer majd 
valakinek, remélhetőleg egy budapes
ti vagy szegedi, vagy kolozsvári ifjú 
történésznek (doktorandusznak) meg 
kell írnia ennek a „történelemlátott” 
és „történelemviselt” nemzedéknek 
(több nemzedéknek) a történetét. Ott 
rejlik benne a közelmúlt magyar his
tóriája, a maga sikereivel és kudarca
ival, célkitűzéseivel és eredményeivel, 
ott rejlik benne a nemzeti közösség és 
a nemzeti kultúra megtartásának, vé
delmének, gondozásának, gazdagítá
sának bizony nem könnyű késő husza
dik századi története.

Ilia Mihálynak ebben a történet
ben nélkülözhetetlen és méltó szerep 
jutott. A nemzedéknek, amelyhez ő is 
tartozik, voltak költői, szépírói, tudó
sai, szerkesztői, tanárai. Ilia Mihály 
sorsát és életét több ilyen feladat is 
meghatározta: évtizedeket töltött a 
szegedi egyetem katedráján; ugyan
csak hosszú éveket a korszak egyik 
meghatározó és mindig a nemzeti fe
lelősségtudatot képviselő szellemi mű
helyének, a szegedi Tiszatájnak az 
élén. Már ez a két sorsvállalás is meg

érdemli, hogy születésnapján úgy em
lékezzünk meg róla, mint nemze
ti irodalmunk és tudományosságunk 
egyik kiválóságáról. Mégsem ezeket 
szeretném most méltatni, hanem azt 
a közvetítő és organizátori munkát, 
amelyet a magyar irodalmi élet gondo
zásában, országhatárokon átívelő kap
csolatainak létrehozásában, szervezé
sében betöltött.

Vagy három évtizede történt, hogy 
közös barátunkkal, Bata Imrével 
(és feleségeinkkel) felkerestük Ilia 
Mihályék újszegedi lakását. A nem 
túl nagy terjedelmű panellakást min
denütt könyvespolcok töltötték meg, 
és a könyvállványok legfelső sorá
ban ott helyezkedett el házigazdánk 
nagy dobozokba gyűjtött és gondosan 
rendszerezett levelezésének hatalmas 
anyaga. Talán csak Kazinczy Ferenc 
közismert és legendás levelezése (hu
szonhárom kötetben!) múlja fölül az 
övét. Látogatásunk alkalmával né
hány dobozba bele is tekinthettünk, 
mondhatom, minden valamire va
ló magyar író és irodalmár képvisel
ve volt a hatalmas gyűjteményben -  
Budapesttől Kolozsvárig, Pozsonytól 
Újvidékig, Ungvártól Münchenig. 
Irodalmi közelmúltunk egyik legter
jedelmesebb és leginkább imponáló 
korpusza volt ott a szemünk előtt, s 
gondolom, a mögöttünk maradt vagy 
három évtized során a gyűjtemény 
legalább a duplájára növekedett. Ez 
a levélgyűjtemény önmagában is mél
tó és meg nem kerülhető szerepet biz
tosít Ilia Mihály számára modern 
irodalmunk életében. Gondolom, ké
sőbbi nemzedékek ifjú kutatói fogják 
majd learatni a termést, tulajdonkép
pen egy egész irodalomtörténeti ku
tatóintézetet lehetne működtetni an
nak a levélanyagnak a feldolgozására, 
amely Ilia Mihály szegedi otthonában 
összegyűlt.

„Sors és vállalás” — írtam e mélta
tás fölé címnek. Valóban: Ilia Mihály 
egy sorsot vállalt, és ezt mindig hű
ségesen, lelkiismeretesen, nagy ügy
szeretetei mutatva teljesítette be. 
Voltak idők, midőn a szegedi folyóirat 
élén, a szegedi katedrán ő kötötte ösz- 
sze a máskülönben mindig szétszakí- 
tottsággal küszködő magyar iroda
lom szálait. Mindig szellemi hidakat 
tudott építeni Szeged és Kolozsvár, 
Szeged és Pozsony, Szeged és Újvidék, 
Szeged és Ungvár, Szeged és München 
között. A magyar művelődés törté
netében szinte mitikus szerepet ka
pott a „hídépítő” ember fogalma. Ilyen 
volt, hogy csak néhány példára hivat
kozzam, Babits Mihály, Illyés Gyula, 
Németh László vagy közelebbről Nagy 
László és Kányádi Sándor. Olyan vál
lalás és sors az övéké, és természete
sen Ilia Mihályé, amelyen sohasem 
ronthat az idő.
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E G Y E D  E M E SE

L e c k e n a p o k  G e rg ő v e l
Kém ként

Most hogy a zöldülőfélben levő élősövény szépen nyírott ágbogairól 
a bejárat és az úthenger, a bejárati kapu és a belső udvar, 
a tömbház és a kocsibeálló közötti, igazán szem előtt levő részről, 
no, mióta a ház nyugati kapuja elől
pillanat alatt elemelte ama rászoruló vagy rá nem szoruló 
enyveskezű, akármilyen kezű 
ne száradjon le a keze-kezű 
lopó
a pillantra otthagyott ezt-azt,
mert ugye, hogy a bámészkodás fontosabb?
A kicsi-Gergő- terelgetés fontosabb?
A 22 hónapos kíváncsisága, érteni-akarása, 
erre-arra lépegető kedve
még haza nem menő döntése, „nem akajod!”-ja 
valóságosabb,
mint a megszokott „erre be, amarra fel, 
fogadj szót”,
no, mióta a zöld útitáskában levőket,
meg a tavaszi napsugár miatt mellé vetetteket,
s a frissen veiteket:
ha visszafelé részletezem: a szép piros paradicsomokat, 
ama fürt banánt (valóban: április havában, miért is?) 
s az ezüstszürke, Eszti lányomtól örökölt gombos szvetteremet 
s a világos kabátomat, amelyet Párizsban vettem öt éve 
a Les Halles környéki aluljáró boltocskájában: kedves kabátomat, 
no, túl fontossá lett kézi telefonomat 
s Gergő autóit, az új kettőt, 
a nagykerekű terepjárót meg azt a kis „kékautót”,
(váltig kérte, hogy az ajtaját nyissuk ki: de hogyha nem ajtó,

csak hasonlít?),
gyúrmáit, azt a már keveredni kezdő hat színt (ha szín a fehér is), 
mondogattuk már délelőtt, hogy fűzöld,
hogy málnavörös, narancssárga, citromsárga -  mert a kénsárga

semmit sem jelent -, királykék,
mert a királylányok s fiúk a meséskönyvből immár ismerősek, 
fehér, hófehér (már nem volt, persze hófehér), 
homokozó lapátját, a régi pirosat meg az újabb pirosat, kékszín, 

némi kanalazásra is alkalmas gereblyéjét, 
puha ingecskéjét és kendőit, még a szennyeset is és ama 
kemkemet...

A kemkemet!
az alváshoz való pokróckát, azt a fehéret!
Amit Katitól kapott, Jázmin édesanyjától, a jószomszédtól,

a tortasütés tudósától,
a kemkemet,
a minden elalvás és felébredés, akárhol levés biztonságot adó, 
otthoni, otthonos darabját:
mióta elvitte mindezeket útjavító célgép-nézegetésünk odaadó,

bár bizonyos tekintetben felelőtlen hosszú
pillanata alatt 
ama lopó,
kérlellek, Gondviselő Isten: 
hagyd meg nekünk a felismerés örömét, 
az ízlelését, színérzékelését, 
a játékkedvet, dolgozni tudást, 
utazni, megérteni szeretést, 
a kapcsolatteremtés bátorságát.
És a tárgyaktól megválás készségét, 
a lemondás örömét 
és a névadásét, kemkem, 
kemkem.
Takarj be minden síró gyermeket, 
adj enniük bár egy faláskát.
Engedd, hogy ami ártatlanul érdekli a lelket: lássák, 
meglássák!

Az emlékezés örömét is hagyd meg 
(Párizsom, életem fordulói), 
könnyűségünk hagyd, terheink levetve, 
a reménységet felfele tekintve, 
a zöldülőre, tavaszra tekintést, 
a szűkösségben megnyugvást, gondban rést, 
egészséget hagyj pásztornak, báránynak.
Újrakezdést adj bűnbe hullt világnak.

De rossz, bűnösen rossz vala a kedvünk, 
riadt haraggal lépkedtünk, lépkedtünk 
a lépcsőkön fel, méregbe merülve.
Gondolatban tolvajjal ölre kelve!
Gergőkém otthon a mézesköcsögbe 
hónaposretek darabokat szórt.
Felborította a köcsögöt: két kézzel „megfogta a mézet”. 
Meglepődött, szólított engem.
Kitisztogatva mézességéből aztán 
egyedül újra körülnézett.
Egy palack vizet fölemelt és leejtett a kőre:
nem a kifolyt víztől: a csattanástól, az üveg cserepekké válásától
ijedt meg.
Sírva fakadt s vigasztalóját hívott: engem.
Már este volt, nem sokkal később
lefeküdt, szépen elaludt,
nem kérte ama kemkemet,
én sem kérek mást, szabadíts meg
fölösleges tárgyaimtól és a lélek
bizonyára nélkülözhető kölönceitől, Istenem,
Mondhassam, lásd: hold ez, de holdsarló.
Majd megmutatom, mi az, hogy sarló.
Macskaméz ez, harag ez, 
ez meg a szomorúság.

Istenünk mindent megfelez 
és harmadol, adót szed életünkből.

Gergő! Holnap madarat nézünk, 
várba megyünk, 
megbocsátunk lopónak, 
más emberekké leszünk holnap.
Exemplum ez, 
és fekete kabát ez.

2013. április

A messze, a most

Anya nincs messze?
Nincs nagyon messze.
Nincs messze, közeledik.

Közel van?
Közel,
nincs messze, ne féli.
Ne félj:
mondom, hogy közeledik.

Mikort mondtál? Mostat mondjál. 
Holnap jön: itt lesz már holnap.
De... most van holnap, 
akarom, hogy most legyen.
Most, most...
Ne holnap.

(Közel van és hozzád, 
tudod, hogy hozzád közeledik.
Itt lesz és itt marad, ahogy akartad. 
Hunyd be a szemed, most, 
most...
Látod: érkezik.)

2014. június
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L O V A S S Y  CSEH  TAM AS É n e k  a  f ü r d ő r ő l

K ü lö n ö s ,  t i t k o s  é r d e k
Mintha különös, titkos érdek fűzne, hogy vizsgáljuk a tájat, 
mintha olcsó csodákat lelnénk földeket kutatva, 
angyaltorzók nem pihennek néma kertjeinkben, 
csak hamut s törmeléket fúj a déli szél ugatva.
Hamis kutyák most nyomunkban járnak, 
és csahos kedvesek vernek el rajtunk téves számadást, 
hogy magtalan földbe magunk ezerszer szórtuk, 
s rügyek ha fakadtak, mi sárga körmünkkel csíptük le

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

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

hőemelkedés.

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

E l l e n t é t e k
Borivó csak borivók közt érzi jól magát, 
de engem nem köt e pince-jog.
Ha részeg fattyú sírja ős baját, 
érte csak álszívem sajog.

Kövek között minden kő kemény, 
de én, kavics, nézd, mégis porladok.
Ha szikla mondja, mi a hős erény, 
én, omló jég, unottan olvadok.

A fű  zöldjében minden más színes, 
de én, mocsok, fertőzök tovább. 
Szürkeségem pont olyan rideg, 
mint lantokba égett angol balladák.

Verselők közt a dalnok érzi jól magát, 
de nem köt engem a líra-jog.
Csapoljátok le a szép szavak tavát, 
s lássátok: a fenéken úgyis csak én vagyok.

Lovassy Cseh Tamás: 1992-ben született Nagyváradon. 
2014-ben fejezte be tanulmányait a BBTE Színház és 
Televízió Karán, a színháztudomány szakon.

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

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

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

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

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

A»««< KlLOM ETR lK
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GOMBKÖTŐ MAGDÁS EMŐKE 
Életről, halálról
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy királyfi. Azt mondja az apjának: ő  
bizony nem akar meghalni!

A király így válaszolt:
-  Fiam, aki született, annak halni is 

kell.
A  királyfi toporzékolt. Nem! De ő  

SOHA nem akar meghalni!
-  Kimegyek Halhatatlanországba! -  

perelt dacosan.
-  Olyan nincs, fiam! -  válaszolta nyu

godtan a király, s szemében csillagok 
gyúltak, felhők homlokára.

-  De van apám! Hallottam!
-  Hát... ahogy Neked jól esik.
Felkészült a királyfi, ment, évekről

évekre...

...Hogy aztán a királyfi igazán 
boldogan tengődött örökkön-örök- 
ké Halhatatlanországban a halhatat
lan királyné mellett, azt nem tudni, 
de eljött a pont, amikor egyszer elun
ta a végnélküliséget. Hazament volna 
a szüleihez, akik rég meghaltak, s hát 
útközben rögvest elépenderült a Halál. 
Kergetni kezdte, a királyfi meg fog
ta  a nyúlcipó't és szaladt előle, vissza, 
Halhatatlanországba. Unatkozni.

Vajon milyen lehet, ha az ember meg
elégeli a végnélküliséget, és m ár nincs 
olyan része az életnek, amit ne ismer
ne? Vajon el tudja-e viselni örökkön- 
örökké önmagát... vagy... tud-e önma
gával élni békességben?

Nyári délután volt, eső utáni fülledt 
meleg. Mama a biciklin ült, lassan ka- 
rikázott, én mellette szedtem a lábam 
az úton.

-  Mama, mindenki meghal? — kér
deztem tőle, miközben az útmenti te 
mető mohás sírjait pásztáztam.

-  Meg fiam, meg -  válaszolta cseppet 
sem megnyugtatón, de nem nézett rám.

-  Én is?
-  Te is, gyermekem — majd hozzátette 

— de soká lesz az még, ne félj!
-  Mikor az a soká?
-  Ha majd öreg leszel.
-  De én nem akarok öreg lenni!
-  Mindenki megöregszik egyszer — 

mondta, s mentünk tovább. Komótosan, 
hallgatagon.

Többet szó sem esett erről, hanem a 
jégbe fagyott újév másodnapján mozdu
latlan arcát néztem a siratóban. A szo
ba tükrei letakarva. Sürögtek-forogtak 
az asszonyok, távoli, külföldről érke
zett rokonok mormoltak egymás között, 
és számba vették ingóságait. Ezek a tá 
nyérok, meg a térítők, a ház és a kert,

ez meg az eladható, amazt a kutya ve
szi meg. Mi lesz a kerttel és a major
sággal? Nem fogja gondozni m ár sen
ki, úgy marad minden, veszendőben. 
Ropogott a hó a talpunk alatt, fázva to
pogtam hosszú, fekete embersorban a 
temetőig, és apám arcát fürkésztem, 
csodálkoztam, nem sír, mikor körülöt
te mindenki más igen. Csak néz egyre 
maga elé, ahogy fagyott rögök zubog
nak a koporsóra. Számolgattam, h a t
vanhárom, én tizenhárom leszek nem
sokára, a hatvanhárom meg nem olyan 
öreg, csak kicsit öreg még, de ha csak 
kicsitöregek is meghalnak, jó esetben 
nekem is van még ötven évem. Ötven 
év... az elég lesz egy pár dologra..., s 
csak abban reménykedtem, nem telik 
le olyan gyorsan. Eszembe jutott a pa
pa is, ahogy ül a lejtett udvaron, egy 
széken. Fejében kalap, ujjai között új
ságpapírból sodrott dohány. Sokat nem 
beszélt, csak ült, szeme messze nézett 
az őszi alkony kék útjain túlra, dim- 
bes-dombos táj körös-körül. Fáradt va
gyok, fiam  -  mondta egyszer alig hall
hatón, és bevackolódott a nagy paplan 
alá. A dédi egyedül m aradt évekre az 
alacsony mennyezetű, kék linóleumos 
házban. Topogott ráérősen, tejberizset 
kavargatott nekünk a spóron, az ab
lakban muskátlik, faragott pad, s a 
monoton, ketyegő óra -  egy-két tárgy, 
nem is sok, amikkel körülvette magát 
csak úgy, egyszerűen. Soha nem mer
tem megkérdezni, hogy milyen egye
dül, s hogy nem fél-e, mikor eljön az 
idő...

Aztán feledni igyekeztem hosszú 
időre az érzést.

Az öregotthon igazgatója első éjsza
kai műszakom előtt így szólt:

-  Kettőkor felkelsz, körüljárod az 
otthont, szobáról szobára. Nem kell be
menned mindenhová, csak az ajtóból 
meghallgatod, mindenki lélegzik-e. Ha 
valaki meghal, ne csinálj semmit, csak 
hívj engem, mi majd elrendezzük ket
ten.

-  Elrendezzük? -  néztem kérdőn.
-  Megmosdatjuk, felöltöztetjük és be

tesszük reggelig a halottasházba. Az 
kint az udvar túlsó felén -  magyarázta, 
majd hozzátette -  ez természetes, meg
történik, mindenki végigcsinálja, aki 
itt dolgozik.

A személyes dolgok között minden
kinek a szekrényében, alsó polcon elő
készítve, külön félretéve a temetésre 
szánt, vasalt, naftalinszagú, ünneplő 
ruha, így van ez, be kell pakolni azt is, 
ha öregotthonba vonul az ember.

Néhány éjjelen szívdobogva keltem 
kettőkor, -  és a félhomályban botor
káltam, nyitottam be szobáról szobá
ra. Hallgattam nyugodt, egyenletes, 
megfáradt lélegzésüket, néha egy-egy 
álomfoszlányt, álomfoszlányból kihal
latszódó életrészletet, még azokból az 
időkből, mikor nem éltek itt bezárva. 
Ki-ki majorságot terelgetett a maga 
nyelvén vagy díjat szedett be, számol
gatta, huszonhét, huszonkilenc, ötven, 
feleségével, férjével perlekedett.

Hiába hát, a lélek nem tud mit kez
deni az évekkel, a falakkal és az öreg
séggel. Másképp működik, m int az 
esendő test. Külön, belső ideje van, éj
szakánként pedig ú tra  kél, hosszú ú t
ra.

Egyik este -  november vége lehetett 
m ár -  az öreg Jakabházi rosszul lett, 
nem evett és nem ivott, csak feküdt fa
kón a párnák között. Vonyítottak a ku
tyák, az asszonyok halkan énekelget
tek és beszélgettek villanyoltás előtt 
egymás között szobáikban.

-  Ma meg fog halni valaki -  szólt az 
egyik román asszony kötögetés közben 
a társának, kifelé tekingetve az abla
kon.

Megborzongtam. Aznap nem mer
tem vizitelni, kulcsra zártam  a nővér
szoba ajtaját. Sose tudni, lakik a má
sodikon egy román cigányember is, 
Mihai, néha hallucinált, hogy fejét ve
szik, és olyankor, m int egy megvesze
kedett, kiabált a folyosón és a botja 
nekicsapódott mindennek, félelmetes 
volt a tompa fényű, csendes éjszaká
ban. De a halál csak nem jött, leg
alábbis aznap nem, hiába vonyítottak 
hát a kutyák és attól fogvást az éjsza
kai műszakoktól mindig megborzong
tam  kicsit, nehéz volt a sötétség és a 
gondolat: holnapra lehet, eggyel keve
sebben.

Évekkel később, m int sarokba 
űzött, s ott megrekedt, kétségbeesett 
vadat, szorította nyakam at össze az 
érzés pillanatokra újra és egészen 
erősen. Zilálva ébredtem éjszakán-

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

ként. Úgy éreztem, menten rám  omla
nak a falak, és összenyom minden, ha 
nem kapcsolom fel a lámpát, hogy vi
lágosság legyen körülöttem. Nem tu 
dom, mi ejtett igazán kétségbe: a pa
rányiságom vagy a nagy égbolt, a 
Hold könyörtelen kereksége, a tá r 
gyak mozdulatlansága, hogy minden 
úgy m arad, ha  én nem leszek, akkor 
is, és ebbe a gondolatba egészen be
le lehet szédülni, pont úgy, m int am i
kor a csillagokat pásztázza az ember 
és egy idő u tán  egyensúlyát veszti a 
Mindenség alatt. Nem tudom, mi za
var jobban: a megsemmisülés lehető
sége vagy az örökkévalóság. Vagy az, 
hogy sem ezen, sem azon változtatni 
nem lehet. Láttam  régen egy filmet 
egy emberről, életének utolsó évéről, 
majd haláláról. A halála  nem is volt 
olyan félelmetes, de ami u tána követ
kezett, beégett a szemembe: mi tö rté 
nik a még meleg, haldokló, majd kihű
lő testtel. Előbb piros-narancs-sárga, 
játszi, meleg fények keringnek-kava- 
rognak, majd lilák-zöldek-kékek, s 
ahogy ezek egyszer feketébe játszód
nak át, eltűnik minden végleg. M arad 
a nagy üresség. A Semmi. M intha 
más nem is lett volna, jobban nem is 
lehetett volna visszaadni ezt a fajta 
anyagi megsemmisülést.

Hátunk mögött a Bükk, előttünk 
a szürkületben apró falvak, s miköz
ben a tovatűnő fák u tán  nézek, és a r
ra gondolok, hogy szerelem van, eszem
be ju t hirtelen, mi lesz ezután: tényleg 
a semmi? És mi lesz a semmi után mi- 
velünk? Mi is eltűnünk hát a fekete
ségbe külön-külön, mikor életünkben

minden erő egymáshoz űzött-hajtott? 
Akkor kezdtem el gondolni először a 
magam halálára. E lrettentett a meg
bomlott Egész tudata, az esetleges ma
gány, amivel mindenkinek szembe kell 
nézni, vagy az, amivel egyedül, ma
gamnak kell megküzdenem, és ezen 
csak némileg enyhít a hitem, és az, 
hogy mellettem van az, aki fogja köz
ben a kezem, és akinek a nevét elsut
toghatom az utolsó percben, halálom 
pillanatában. És a magam halálán túl 
— sosem képzeltem volna — van félelme
tesebb dolog is a világon.

Akkor ju to tt eszembe, am ikor el
indultam  azon az örvénylő csodán, 
ami m ostanra anyává te tt. Tél lehe
te tt, mikor először gondoltam rá  -  
vajon hol lehet an n ak  a gyerm eknek 
a Lelke, aki u tán  vágyódunk? M ert a 
Lélek körül titok van, s h a lh a ta tla n 
sága sejthető, de a h a lh a ta tlan ság  
előtti idejéből sem m it nem tudunk. 
Mert, ha valam inek a „vége” a vég

telenbe ta r t ,  úgy az eleje sem teg
nap kezdődhetett -  hol van h á t az a 
-  még teste tlen  -  Lélek, ak ire  gondo
lok, és hogyan, mikor lesz a bennem 
formálódó sejthalm azzal egy, kerek 
és egész? S ha egy-kerek-egész, két 
Lélek van addig bennem, míg ú tjá 
ra  nem engedem a testet?  Az életnek 
az apró, ism eretlen eszenciája ez. És 
az is, hogy magamból adok egy d a ra 
bot az ú tra . M ert a születés és szü
lés csakolyan kiszolgáltato ttá  tehet, 
m int a halál. Ahogy elemi erők rá 
törnek a te stre  és rendelkeznek vele: 
elkapják-alám erítik-összenyom ják- 
szétfeszítik-felem elik , és van egy 
p illanat, am ikor felülről szemléli ön
m agát az ember. O tt, a szülés-szüle
tésben elu taztam  valahová, egy pil
lan a tra . Tereken és időkön tú lra , ki 
a testem en á t a fejemből, csak né
hány másodperc lehetett az egész, 
ötnél nem is több. Távolodtak a h a n 
gok, a fények, az arcok és az érzé
sek, m inden olyan m esszire kerü lt, 
de v isszarán to tt a gyermek sírása, 
aki védtelen volt és egészen apró... 
kinek életet adtam ... s ezzel v issza
vonhatatlanu l h a lá lt is. A nnak m in
den szenvedésével, gyötrelmével és 
m agányával együtt — ez az egy do
log, am iért mindenem odaadnám , ha 
m egm enthetném . Vagy elég bölcsen, 
valam it látva, félelem nélkül azt 
m ondani, ahogy a többieknek, annak  
is, aki nem sokára érkezik ugyan
olyan aprón, védtelenül: „Fiam, utol
só a sorban, most Te jössz. Aki szü
le te tt, annak  ha ln i is kell... de soká 
lesz az még, ne félj, én pedig a tenye
remen hordozlak, szívemen ta r ta la k  
addig.”

GÁLLÁ EDIT

H a r a g s z ó s z
Van gyűlölet-menüből 
kis adag meg nagy adag, 
de már egyetlen falat 
a torkomon akad.

Semmi baj: lötykölhetek -  
hogy fogyasztható legyen -  
rá vérpiros haragszószt, 
hogy marjon és egyen

a méreg. Hadd tobzódjak 
ingyen ezért az árért,

ha már nem adnak se kést, 
se villát, se tányért.

Sarokba könyökölnek, 
legeljek egymagámba.’
Az vagyok, amit falok: 
összepréselt, bamba

génkezelt szarvasmarha. 
Az orrom előtt tükör, 
hogy belássam: én is épp, 
mint szegény ökör,

darálható vagyok, és - 
noha emberi szókban 
kérődzik fel panaszom - 
ott végzem a szószban.

T o r z  im a
Égi úrnő, kék ruhás, 
bár lehetnék bárki más! 
Önmagam már úgy unom. 
Megtorpantam félúton.

Fenn a mennyben, rózsaszín 
bárányfelhők habjain 
át lenézel néha rám? 
Elborzaszt-e torz imám?

Hogyha mégis 
rám szakad az ég is, 
ha totem, amulett, fétis -  
nem véd semmi már,

Gállá Edit: Budapesten született 1985-ben. A Budapesti Corvinus Egyetem 
nemzetközi tanulmányok, majd az ELTE angol szakán szerzett diplomát. Versei 
2006 óta jelennek meg irodalmi folyóiratokban. A Budapesti Gazdasági Főiskola 
óraadó tanára és az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója.

ugye mindig itt leszel, 
néha messze, majd közel, 
mint jóságos fénynyaláb, 
mikor nem visz út tovább?
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ANDRE FERENC 

e l s z a k a d ó
újból lekötözne a test s csak a száj 
kiabálna magából, mégis felsebződnek 
az ajkak és kiszakadnak a hangok a 
húsból, és a tü d ő  csupa pikkely

lesz, csupa fázás és csupa sár, 
gyere most, kiabálj, mert hogyha 
a légzés is letagad, hova lépsz, 
mi marad majd belőled, hogyha

k i b o n t ó
test csak ez, s köré a bőr csavarva 
bontja szét a kin t s a benti térközt, 
létező vagy elhaló csomókat, 
nyelv se él, csak épp alatta bélyeg 
és a tű, m i átfurakszik óva
toskodó, kis ornamentikákon, 
és a nyelvek olcsó morfiumja 
ömlik át beléd, nehogy beázzon, 
de m intha néma mondaná a vaknak, 
szó se lesz, csak épp drapériák, vagy 
test se, vagy ha név ne birtokolna, 
bőr lehámlik s így lép külvilágra

még önmagadat se hiszed, hiszed el, 
üzemelne a zsír vagy a cukrok 
összeszakadt szövedéke, a lámpák 
fényeinél csak a nyelved szikkad,

és kiszakadsz, kiszakadsz majd 
szépen, lassan, puha lépteid is 
lemaradnak alólad, mert csak a 
görbe szavaknak a testét ismered

és nem az emberi mozdulatoknak, 
erre a nyelved m ár nem elég, csak 
mindig belesántul a kéz a dohányba, 
majd köhögéssé szelídülnek szavaid,

mert m ind csupa kétség és kifogás csak, 
semmi több, am it össze dörmögök, minek 
is magyarázni, ha elhalkul majd minden 
elcíbb vagy utóbb, és a hűséged sem lesz

más többé, m int kifogás csak, mostoha 
menhely, hát maradok majd ujjpercek 
matató bizonyosságában egyszerű rángás, 
ennyi leszek, mert nélküled ennyi vagyok,

csak az éjszakai baglyok hűs huhogása, 
az elcsiszolatlan bútorokon felület, felelet 
nincs, mert kérdezni sem tudok, hát ne keress, 
kérlek, bizonyosságot bennem, mert elszaladok

és cserben hagylak, m int madarak suhogását 
az esti szelek, nem vagyok én soha menhely, 
nem vagyok én soha álom, csak örök 
ellentmondás, és dadogás, majd a füvek

rezonálják hangom, és a focisták négy 
árnyéka között soha nem zavarod fel rajtam  
a sodrást, mert motoz éppen rajtam a szél, 
ennyi leszek, vagy egyszerű hullámrezgés,

c s o m a g o ló
csordul az éj puha bőrbe 
felnyalogatja a pórus 
lépni ma kéne előre 
rímeket éppé’ ha koldulsz 
széttekerészeti arcod 
lesz ma a kéjnek a térkép 
mondja ha még ma kialszod 
elsimogatva de széttép 
ennyire telne ma tőle 
ennyire bírta az éjben 
és kifeküdne a kőre 
csak valahogy hazaérjen 
mert ez a lét csupa lekvár 
nyelvek alatti cukormáz 
és ha pokolba is eljár 
sárba előre kiformáz 
hogy legyen épp alakod már 
tartsa a zsírt a beledben 
vértani egyszeri oltár 
felvicsorog ha beretten 
és bakalódik anyákhoz 
otthonokat kitalálna  
sáskahadat szaga rád hoz

bőgni fog és kiabálva 
festi le majd pocsolyába 
azt ami arcodon ült meg 
kételye és a hiába 
angyalok állva ha szülnek 
húzva a mélyből előre 
a köldöki zárt labirintust 
mondd m i m aradna belőle 
hogyha te kéne ma átfusd  
mord maratoni magányban 
táj szakad épp a ruhádra 
egy lihegés na de hány gramm  
s mennyi m aradt oda hátra 
mindegy akármi legyen még 
felzizeregne a száj is 
mert ugyan itt ki a gyengébb 
tér vagy a reggeli ánizs 
mindegy akármi jöhet hát 
százfele szerteszakadva 
szúrd a füledbe a pennát 
s hord a sarat te magadra 
óvja takarja a bőröd 
felvizezett pici estéd 
hadd csomagolja a gőgöt 
hirtelen itt ez a versvég

v á r a k o z ó
állsz a tompa téli légben 
szél bebújva csontozatba 
utca járható de mégsem 
hagyhatod magad magadra 
m íg vacogna itt a pázsit 
párnahátán tarka lom  
m int az álom úgy hiányzik 
bőrödből a tartalom  
és lihegsz mert m ár mi m ást is 
csak csaholva bírható ez 
m íg az úton bármi átvisz 
kell a bunda bálnajelmez 
nincs a sár és nincs a hó se 
hogy megóvja lábnyomod 
mert csak erre vitt a dolce 
s m int a gálya úgy forog 
rád ma szürke szerpentin 
sálad ez csak és plakát 
arcod áll akár egy intim  
zivatar de nem privát 
így maradva friss huzatban 
összegömbölyödve éppen 
m int a lámpa mozdulatlan 
állsz a tompa téli légben

vagy sima kvarkok teste között a tér, 
úgyhogy ne keress, mert rám úgyse 
találhatsz, vákuumokon tovaúszok, vagy 
maradok örökké konstans szingularitásban.

André Ferenc: 1992-ben született Csíkszeredában. A BBTE magyar
angol szakán végzett 2014-ben. Jelenleg mesterképzős hallgató. Látó
nívódíjas. Versekkel szerepelt a Mozdonytűz című fiatal erdélyi írók anto
lógiájában.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzet S h a k e sp e a re  450. jegyében
A királyfi öltöztetése és vetkőztetése
„Shakespeare embere az öncéllá lett ember, kinek életformája a korlátlan cselekvés

Várkonyi Nándor

Miért éppen Hamlet, töprenghet a 
színházba járó irodalombarát, miért ép
pen Shakespeare „legintellektualistább” 
alakja az, aki a leggyakrabban kényte
len korszerűtlen és stílszerűtlen jelmez
ben ágálni a színpadon? Már a múlt szá
zad elején is gyakran esett szószaporítás 
a frakkos Hamletról, nemsokára rá szín
re lépett a pulóveres Hamlet, majd rokokó 
csipkefátyolban, rászegezett szuronyok 
gyűrűjében érzékeltette magányát és ki
szolgáltatottságát a gondolkodó ember
nek; vállszíjas SS-villamos kalauz képé
ben pedig azt akarta érzékeltetni, hová 
vezet a túl sok tanakodás és individua
lizmus? Egyszóval, a rendező ki akar
ta tépni a mű zártságából, belecsim- 
paszkodási felületet keresett rajta, mert 
Hamlet az a figura, amin át csak a szí
nészi tehetség tud megszólalni, a rendező 
erőlködése könnyen bohócparádéhoz ve
zet, ha meg akarja tódítani a költőt; ha 
rá akar licitálni Shakespeare alakterem
tő erejére.

Mint most is olvasom,2 egy új Hamlet - 
előadás úgy kezdődik, hogy a sötét szín
padon, alig megvilágítva, meztelen fel
sőtesttel ül a cseberszerű kádban a 
királyfi, és zuhanyozik! Később előfor
dul még tornaingben is a színpadon; és 
mezítláb. Mint bárki emlékezhet rá, a 
dráma az éjszakai katonai őrség iga
zoltató kiáltásával kezdődik: Állj! Ki 
vagy? Háborús készülődés feszültségé
nek hangulatában indul és fejeződik 
be, a győztes Fortinbras bevonulásá
val. (Felbukkannak a szövegben az öreg, 
már halott Hamlet és az ugyancsak ha
lott, idősebb Fortinbras, a birtok miat
ti perlekedésére való utalások, a fiatal 
Fortinbras fenyegetőzései, hajók lázas 
építése és rézágyuk öntése, várható vér
áldozatok, de mindez olyan vékony szá
lakkal van odafűzve a főcselekmény szé
lére, hogy sok néző -  és rendező -  észre 
sem veszi!) (Voltak azonban jó Hamlet- 
előadások is, amelyekből a Fortinbras- 
motívumot törölték, s fel sem tűnt?) 
Az „Állj s felelj: ki vagy?” — kiáltás el
hangozhat különleges történelmi hely
zet nélkül is, az éjszakai ügyeletről, és 
természetesen hat. A tárgyalt Hamlet- 
előadásban egy fürdőkádból hangzik, 
a meztelen felsőtestű, kádban ülve zu
hanyozó Hamlet szájából, aki kezében 
nem is a szokványos egy koponyával, ha
nem két halálfejjel szórakozik, a kriti
kus nagy gyönyörűségére... írásának is 
az a címe: Zuhany a testnek (ugyanolyan 
mély filozofikumot hordoz, mint példá
ul a Cipó' a lábnak). A lényeg, hogy ki- 
kottyantja előre, ennek a Hamletnek a 
felszín alatt feszengő s fel-felbuggyanó 
vezéreszméje: Hamlet a saját teste kép
viselője, és nem a „lelkizésé”?

A dráma előadásának van még egy 
mozzanata, amiből „drámailag kivilág
lik”, hogy ez a Hamlet nem a „szokvá
nyos”! Amikor Hamlet Gertrud szobájá
ban észreveszi, hogy Polonius a függöny 
mögött hallgatózik, az eredetiben gúnyo
san tetteti magát: Hahó! patkány?, és 
kardjával odadöf; előadásunkban kéjeleg- 
ve megfojtja a függönnyel... Ilyenformán 
felszínre hozza az előadás érzelmi alap
rétegének szövetét, vagyis hogy ez a 
zuhany-constrictorikus koncepció -  
szado-mazochista szenvelgés!

Egy Shakespeare-mű előadása leg
nehezebben a tetszelgő álintellektua- 
lizmus élvetegségét viseli el, a kényes
kedést, „... a Shakespeare korabeli 
színpad, sőt maga a Shakespeare-i drá
ma is még szoros kapcsolatot ta rt a népi 
rémdrámával és a mesejátékkal... Ez a 
kettősség, a viharzó szenvedély uralma 
és a tündéri gazdagságú fantázia ritka 
tünemény az angol irodalomban, viszont 
annál dúsabban ragyogtatják a kelta 
ősköltészet fennmaradt kincsei. A kel
ta népek írták  Európa legszebb meséit, 
s Cymbeline, Oberon, Titánia, Merlin, 
Trisztán és Izolda, Arthur király és a 
Grál-lovagok tündéri, bűvös és hősi vilá
ga a rokonképzelet tobzódó, játszi szín
pompájában virul fel újra Shakespeare 
regényes játékaiban, itt elhagyja az em
beri természet szakadékos mélysége
it s a fantázia határtalan  birodalmába 
száll”. (Várkonyi)

A fentebb tárgyalni kezdett előadás s 
vele egyetértésben a róla szóló elemzés -  
mindkettőt elhagyja! Az előadás elemzé
se mindenekelőtt annak a közelmúltban 
-  minálunk úgy fél évszázada uralomra 
jutott színház-esztétikai rémdogmáknak

az érvényesítését méltatja, amely szerint 
a legeslegfontosabb a színpadon a játék
teret és a nézőteret elválasztó láthatatlan 
„negyedik” fal lebontása, hogy színészt 
meg a nézőt azonos lelki erőtérbe kell he
lyezni. ..

Igaz, úgy jó huszonöt éve láttuk ennek 
egy zseniálisan leleményes kivitelezését 
a bukaresti Caramitru-féle Hamletben. 
Az előadás a záró jelenettel kezdődik, 
aztán hirtelen megszakad, hangos lép
tekkel egy frakkos alak jön végig a né
zőtéren, felmegy a színpadra, annak 
sötét hátsó részében pontfénnyel megvi
lágított zongorához ül le, az előadás új
ra kezdődik, most már a dráma elejétől, 
a zongorista áthatóan, közvetlen közel
ből figyeli a játékot, hol zongorázik egy
két futamot, hol nem; majd a tényleges 
zárójelenethez érve lecsapja a zongora fe
delét, s megint csak a nézőtéren keresz
tül, erélyes léptekkel távozik. (E rende
zői lelemény nyomai majd’ másfelé is 
felfedezhetők: az ugyanakkori kolozsvá
ri Hamletben egy színész a színpad sötét 
zuga fölé magasított kis erkélyen fekete
kávét iszik; és éber tekintettel követi az 
előadást. Vagy: a Buszmegálló című kí
nai drámában, a megállóban várakozó 
utasok közt egy nagy zongorán egy mű
vész időnként ingerülten néhány futa
mot játszik.)

A mi Hamlet-előadásunk beszámoló
ja szerint a színpadnak van egy nyúlvá
nya, rajta néhány szék, amelyekről, a sö
tét nézőtérből fényszóróval megvilágítva, 
Claudius és Gertrud, a gyilkos trónbitor
ló és az elcsábított özvegy királynő figye
li az előadást.3

A beszámoló kizárólag az ilyen vonat
kozású elemek s hasonló megoldások mél
tatása, például Hamlet atyjának szelle
me beül a nézőtér első sorába és onnét 
kísért! Visszatérő kulcsszerepe van a 
kádnak és zuhanynak is, de a központi 
fűtésről is szó esik stb. És persze: azon
kívül, még színészek is voltak a színpa
don.... „s tették, amit kell.”

(Megjegyzéseim szigorúan csak 
Ungvári Zrínyi Ildikó tanulmányából 
táplálkoznak.)

Jegyzetek
1 Várkonyi Nándor: Shakespeare születése 
négyszázados évfordulójára. Újra megjelent 
a Kaleidoszkóp című kötetben, Széphalom 
Könyvkiadó, 2014. Eredetileg a Jelenkorban 
jelent meg, 1964 júniusában. M egállapításai 
az ötszázadik évfordulón is frissen fognak 
hatni. Egyik fő gondolata, hogy Shakespeare 
nem a valóságból „veszi” alakjait, hanem ő te
remti. Vö. Petőfi: „Shakespeare egymaga a 
teremtés fele.”
2 U ngvári Zrínyi Ildikó: Zuhany a testnek. (A 
sepsiszentgyörgyi Hamlet-előadásról), Látó, 
2014, 4. szám. H am let. A Gyalui Várszínház 
és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 
2014-es közös produkciójáról. Rendező: 
Bocsárdi László, dramaturg: Sebestyén Rita 
Jú lia , díszlet: B arth a  József, jelmez: Dobre 
Kóthay Judit, zenei feldolgozások: Kónya—Ütő 
Bence.
3 Ennek temesvári tárgyi előzménye is van: 
egy időben az ottani magyar színház egy di
vatcsarnokban játszott, amelynek a színpa
da a nézőtér baloldalán azonos magasságban, 
egy kifutóban folytatódott.
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Klasszicizáló beérkezés
Markó Béla költészete a nyolcvanas évek második felében II*

( f o ly t a tá s  e lő z ő  s z á m u n k b ó l )

Talán mivel a szonettkoszorú szerkeze
ti és szemantikai szabályai komoly tech
nikai követelményeket rónak a költőre,1 a 
magyar irodalomban Markó előtt viszony
lag kevesen küzdöttek meg vele (az utóbbi 
évtizedekben már egyre többen), de miként 
fentebb jeleztem, József Attila 1923-ban írt 
híres szonettkoszorúja, A kozmosz éneke 
mellett, az ő szeme előtt már néhány erdélyi 
példa is lebeghetett. Míg azonban Székely 
János 1955-ös Bolyai János hagyatéka cí
mű alkotása és a nemzedéktársak, például 
Szőcs Géza (A világsólyom szeme), Palotás 
Dezső (Végül úgyis mindig hazamegyünk) 
hetvenes évekbeli művei is meglehetősen 
szabadon kezelik a kései olasz reneszánsz
ból származó klasszikus szonettkoszorú 
formai és tartalmi követelményeit, addig 
Markó, miként a szonettnél, úgy ez eset
ben is maximálisan szabálykövető marad. 
Az első tizennégy szonett, a tizennégy köl
tőportré (Janus Pannonius, Balassi Bálint, 
Szenczi Molnár Albert, Zrínyi Miklós, 
Petró'czi Kata Szidónia, Berzsenyi Dániel, 
Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petó'fi 
Sándor, Arany János, Vajda János, Ady 
Endre, József Attila, Radnóti Miklós), a 
nagy közös téma (magyar költősors, élet 
és művészet viszonya a magyar múlt ziva
taros századaiban) variációinak összefüg
gő és összekapcsolt sorozata formailag azál
tal, hogy minden egyes szonett utolsó sora 
visszatér a következő első soraként. Tehát 
az első, Janus Pannonius című szonett utol
só sorával („S nem hűti mégsem véremet 
a fagy.”) megegyezik a második, Balassi 
Bálint című szonett első sora, s így tovább. 
A 14. Radnóti Miklós című szonett végén az 
egész gondolatlánc a kiindulási pontjához 
tér vissza, tehát első sora még megegyezik 
az előző József Attila-szonett utolsó sorá
val („dobogj, dobogj csak, versem, mindha
lálig”), de az utolsó sora már a ciklusnyitó 
Janus Pannonius-szonett első sorával („A 
pannon dombok dermedten feküsznek”). A 
15., Mesterszonett pedig, miközben a meg
előző tizennégy szabályos szonett első so
raiból épül fel, megtartva természetesen az 
azokra is jellemző oktáva-szextett szerke
zet és a sorok-szótagszámok-rímek szabá
lyos rendjét, a megelőző, egymáshoz nem
csak a sorismétlésekkel, de tematikailag is 
kapcsolódó szonetteket gondolatilag is ösz- 
szefoglalja. Úgy, ahogy kell.

Csakhogy a portrévers, tudjuk jól, ket
tős természetű, itt is: szerzője a legkülönbö
zőbb eszközökkel, stílusának, hangjának, 
nyelvének jellemzőivel, archaizálással, 
életrajzi mozzanatokkal, intertextusokkal 
nemcsak megidézi a címben jelölt költő 
alakját, életművét, korát, de bele is helyez
kedik azokba, az egyes szám első szemé- 
lyű vagy önmegszólító jellegű megnyilatko
zás k ere te i pedig  a lk a lm a t a d n a k  a  szerzői 
vallomásra, önvizsgálatra, ars poetica meg
fogalmazására is. Markó régi kedvelt eljá
rásával él, szerepekbe helyezkedik, kosztü

möket ölt, maszkokat húz, de most látszik 
csak igazán, hogy nem az elrejtőzés céljá
ból, hanem éppen ellenkezőleg, az önma
gára találás, az önazonosulás érdekében. 
Széles Klára szerint „Monológok ezek a szo
nettek, mesteri pszichikai pillanatképek 
a gondosan formált szerep és nem kevés
bé gondosan megszólaltatott (s a történe
ti díszleteket kiváló alkalommá változtató) 
legszemélyesebb vallomás szavai. Ez a ket
tő: megszólaltatás és megszólalás bravú
rosan egymásba öltöztetett, s úgy, hogy ez 
a »bravúr« teljességgel láthatatlan.”2 Papp 
Endre is azt írja: „Ez a privát irodalom- 
történet az önmegértést segíti elő. De még 
többről van szó! A költészeti tradíció sajá
tos megszólaltatásával találkozunk. Egy 
olyan párbeszéddel, melyben egymást köl
csönösen feltételezve alakul ki az értelmező 
szubjektivitása és a hagyomány -  az értel
mezőhöz viszonyuló — objektivitása. Ezek 
szerint az értelmező és a hagyomány úgy 
áll egymással párban, mint komplementer 
invariánspár. A másikra utalnak, a másik 
nélkül nem létezhetnek. (...) A hagyományt 
meg kell szólaltatni, értelmezni kell, e nél
kül nincs hagyomány, s megértő sincs ha
gyomány nélkül.”3 Janus Pannonius vers
beli énje például a mostoha körülmények, 
az értetlen fogadtatás ellenére lankadat
lanul alkotó személyiség szülőföldjéhez va
ló ragaszkodásáról tesz vallomást, de ezt a 
nyolcvanas évek végének romániai költője, 
nevezetesen Markó Béla lírai énje is épp
úgy tehetné. Mint ahogy Szenczi Molnár 
Albert Isten-faggató kérdéseit, kérvényét 
is megfogalmazhatná: „Hozzád kiáltunk, s 
nem kérünk sokat: / mutasd meg mennye
det, ha poklodat / te látni engedted fájó sze
münknek!” S a magyar irodalomtörténet
ben kevésbé ismert Petró'czi Kata Szidónia 
szerelmi gyötrelmei („ha nem szeretsz már, 
tán sosem szerettél, / s ha szerettél, hát mi
ért nem szeretsz, / szolgálód voltam, s más 
szolgája lettél, / másért hevülsz, és másért 
keseregsz”) sem ismeretlenek Markó verse
inek lírai énjétől sem. És így tovább.

Az egyes portrék mindezzel együtt rend
kívül érzékletesek, korhűek és hitelesek, 
Markó a szonett szűk keretei között, ke
vés szóval, apró mozzanatok megemlítésé
vel, megvillantásával is képes pontos, fel
ismerhető képet mutatni költőelődeiről, 
úgy, hogy közben a sorsukban rejlő feszült
séget, konfliktust, dilemmát is érzékelte
ti. Balassi Bálint például a vad szerelmi 
szenvedélyét, a cél elérése érdekében térd
re bukva, mézes szókkal leplezi, de annál 
is inkább megteheti ezt, mert ugyanak
kor a végeken szablyával írja a véres éne
ket: „hogy igaz ügyért minden csel szabad”, 
s még a mennybéli Istentől való távolsá
gunkat is megfogalmazza közben. Zrínyi 
Miklós, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty 
Mihály, Ady Endre, de mások is kénytele
nek illúziótlanul szembenézni a romlás, az 
országpusztulás képzeteivel. A magyar köl
tői magatartás évszázadokon átívelő fon
tos jellemzőjének látszik ez, de az is, hogy

közben, ha „színleli” is (miként Kazinczy 
Ferenc Kufsteinben), nem adja fel a küzdel
met, az újrakezdés esélyét. A magánszféra 
leplezett fájdalmát, látszólagos nyugalmát 
viszont képes feladni (miként Arany János), 
hogy „egy fázó ország gyúljon fel a versre”. 
Az egyes portrék egymástól függetlenül, 
önálló versekként is teljes értékűek lehet
nének, egymást követő láncolatuk, koszo
rújuk viszont egy olyan többszólamú műal
kotást eredményez, amelyben a múlt költői 
tapasztalatai mintegy észrevétlenül össze
adódnak. Miközben a stílusremeklések hi
telesen megidézik a magyar irodalomtör
ténet halhatatlan alakjait, az arcképek 
együttese olyan sorstapasztalatokat erősít 
fel, amelyeket saját korára és önmagára is 
vonatkoztathat szerzőjük.

A lehetetlen körülmények ellenére alko
tó, az Istentől való elhagyatottság, az or
szág széthullásának, a magyarság romlá
sának képzeteivel illúziótlanul szembenéző, 
a szorító megkötöttségek ellenére a „szabad 
lehessen, éljen emberül” eszményét fel nem 
adó, művészetével megtartó erőt jelentő 
költői példa formálódik a versekben, és ösz- 
szegződik bravúrosan a Mesterszonettben. 
Egyes darabokban, helyenként már-már 
mesterkélt, erőltetett a megemelt hang
nem, a túlcsorduló érzelmek, a pátosz, de a 
Mesterszonettben az egyéni és közösségi lét
tapasztalatokból valóban mesterien építke
zik a vers érzelmi kiáradása. „Markó Béla 
mesterszonettjében a költészet nemzetmeg
tartó erővé emelkedik -  fogalmaz ponto
san Görömbei András -, nagy klasszikus 
költőink példája ebben az értelemben fonó
dik össze: a mesterszonett utolsó két strófá
ja, zárlata dinamikusan, erőteljesen fejezi 
ki azt a gondolatot, hogy a költészet funk
ciójához szervesen hozzátartozik a szemé
lyiség és a közösség szabadságtörekvése
inek segítése, az a fajta példaadás, mely 
magával ragadja a közösséget önmaga ki- 
teljesítésére, hogy méltóbb emberi sorshoz 
segítse. Ebben az értelmezésben összekap
csolódik a költészet és a közösségi cselekvés 
hite, összekapcsolódik a költői magatartás 
és a vers üzenete. Mindkettő arra irányul, 
hogy egy dermedt, fázó, reménytelenségbe 
nyomott közösséget a szabadság, az embe
ri élet igényére gyújtson föl. Ezért a költői 
küzdelem, teremtés — »mindhalálig«.”4

15.
Mesterszonett

A pannon dombok dermedten feküsznek, 
s nem hűti mégsem véremet a fagy, 
mennybéli Isten, milyen messze vagy, 
ki látni engedted fájó szemünknek,

mit jobb lett volna setéibe takarni, 
hogy romlik minden, s hullnak díszei, 
nyugodna már a szív, de színleli, 
hogy melledből tán éppen most szakad ki,

úgy dobban, úgy ver, úgy ég, úgy hévül, 
hogy verseidnek ritmusát kövesse, 
s egy fázó ország gyúljon föl a versre,

szabad lehessen, éljen emberül, 
szólhasson, hogyha jobb tavaszra vágyik! 
Dobogj, dobogj csak, versem, mindhalálig!

E bben a  szonettkoszorúban  a form akény
szer többszörösen b eh a tá ro lja , de ugyanak- 
» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról
kor meg is sokszorozza alkotója lehetősége
it. Érvényes rá némileg, amit Nemes Nagy 
Ágnes a formakényszer kettősségéről álta
lában írt: „A versforma tehát kényszerít; 
kihagyat, betoldat, hamisít, ordenáré köz
helyekbe vonszol, óságos konformizmusok
ba, önmagunk elvesztésébe. Továbbá ihlet, 
segít, agyba vés és elbűvöl, madárpiszokból 
aranyat csinál.”5 Markó magas szintű mes
terségbeli tudását és formateremtő tehet
ségét bizonyítja, hogy a formakényszer őt 
a legritkábban készteti hamisításra és köz- 
helyességre, általában inkább elbűvöli, s 
nem önmaga elvesztéséhez, hanem inkább 
megtalálásához és egy csillogó darabokkal 
teli ékszerdoboz megformálásához segíti. A 
Költők koszorúja mindezek következtében 
a XX. század második felének, nemcsak er
délyi, de egyetemes magyar költészetének 
egyén és közösség számára, egyik legfonto
sabb, nem csak akkoriban, hitet és reményt 
sugárzó, maradandó értékű és érvényű al
kotása.

*

A drámai vagy drámai lüktetésű szo
nettek melletti másik alaptípust elégikus- 
nak nevezhetnénk. Míg a drámainál a ví
vódó, küzdő, nekifeszülő költői magatartás 
a meghatározó, az elégikusnál a sztoiku
sán szemlélődő. „Olyan formaművészi atti
tűd az övé, amely a szavak harmóniáján túl 
sajátos bölcsességet, rezignált nyugalmat, 
derűsnek ható önreflexiót céloz meg, füg
getlenül a mind nagyobb súllyal reá nehe
zedő külső körülményektől.”6 Ä szonett mű
faji természetében általában benne rejlik a 
reflexivitásra való késztetés, s ezek a szo
nettek látványosan fel is mutatják Markó 
meditativ hajlamait, ön- és létértelmező 
szándékait. A múló idő, az évszakok kör
forgása, a természet jelenségei, élőlényei, a 
szerelem, szinte minden alkalmat ad szá
mára a megállásra, a higgadt, emelkedett 
körültekintésre és a lényegkeresésre. A te
remtett és a költő számára létező, megada
tott világ hiábavalóságának, lehetetlensé
gének élménye teszi gyakorta fájdalmasan 
szomorkássá ezeket a szonetteket („ruhái
dat a parton szétdobálod, / és szélnek, víz
nek magadat kitárod, / míg szétáradsz a 
napban, mint egy vízcsepp, / s a van helyett 
átéled a nincset” — Egy madár arca/Friss hó 
a könyvön) a lírai én a világot, nem kívülről 
vagy felülről láttatja, hanem úgy, mint aki 
maga is része annak, s így a benne működő 
negatív tendenciáknak is könnyen részesé
vé válhat. A természeti jelenségek, elemek 
(évszakok, hó, fák, füvek, madarak, tücs
kök) régóta szerves motívumai Markó köl
tészetének, ritkábban a szonettekben (és 
az újabb szabadversekben) is részei a pusz
tulásnak, de legtöbbször az értékvesztett, 
értékhiányos létezés ellenpontjai. Az át
lelkesített természet a költő panteisztikus 
szemlélete szerint (amit Mózes Attila már a 
Lepkecsontváz kötet szabadverseiben is fel
fedezett7), nemcsak védelmet, támaszt kí
nál: „Várd be a tücsköt a forró mezőn / várd 
be a szöcskét, mert utánad jön, / várd be a 
felhőt, miért menekülsz, / jobb, ha pihenni 
a fűbe leülsz” (így érkezel/Friss hó a köny
vön), de a Mindenségben való feloldódásra 
is lehetőséget nyújt: „nem ölt alakot többé 
sohasem, / csillaggal, földdel elkeveredik, 
/ s hizlalja Isten teremtményeit” (Exegi

monumentum/Kiűzetés a számítógépből). 
Máskor a tudatos, önazonosság-problé
más ember számára a természet tényei és 
lényei a megkérdőjelezhetetlen öntudat
lan tökéletességükkel vonzó példát is mu
tatnak, mint a Designer óda (Égő évek) cí
mű szabadversben: „Laknék egy cinkében, 
az is tökéletes! / Zümmögnék egy légyben, 
az is tökéletes!” vagy a maguk természe
tes állapotában, az önazonosság eszményé
nek szimbólumává, így önerősítő erkölcsi 
értékjelképpé válhatnak, mint például a 
körtefa a Feljegyzések egy boldog körtefá
ról (Mindenki autóbusza) című szonettben: 
„Házunk előtt a körtefa hibátlan / és teljes, 
mint a mindenség maga (...) ha nap süti, ha 
vihar lengeti, / önmaga úgy is: törzsben és 
gyökérben / a törvény, mely mozgatja, nem 
a szélben!” „Minthogy létmódja kizár min
den meghasonlást, a fa a mi számunkra 
több, mint teljességkép: a személyiség ép
ségének szimbóluma” — írja ihletett elem
zésében Cs. Gyimesi Éva.8 Ez, a tárgyá
hoz méltó tökéletességében szép és fontos 
Markó-vers további, még tágabb értelme
zési lehetőségei felé nyithat utat, ha a kör
tefát a transzszilvanista költők magányos 
fenyőjével, Székely János Fiatal nyírjével 
(„Mindegy most, hogy merre dűl / Törzsed: 
lesz majd újra mód rá / Kifeszítened egye
dül (...) Mondhatatlan egyedülség! / Örökös 
lánggal lobogsz! Úgy állsz ellent, hogy is
mét / Gazdagodsz és meghajolsz”) vagy 
Sütő András fűszálával vetjük össze...

Flavio Galletti alkotása

Drámaiság és elégikusság inkább kü- 
lön-külön, de alkalmanként együtt is jelen 
van a szerelmes versekben, amelyek ugyan 
szintén kezdettől végigkísérik Markó pá
lyáját, de a szonettek között már olyannyira 
nagy számban, hogy a műfajhoz, műformá
hoz való hangsúlyos odafordulásban talán 
még a szerelmi jellegű mondandó fölerősö
désével is számolnunk kell. A férfi és a nő 
örök egymásrautaltsága, az egymásra ta
lálás ellentmondásossága, a másik önző ki
sajátításának vágya kap leginkább hangot 
ezekben a versekben, főként a Friss hó a 
könyvön kötet verseiben (Szeretsz-e engem, 
és miért?, A felejtés rímei, Hogy meggyűlölj, 
Győzelmes együttlétünk). Az önanalízis kí
méletlensége mellett, a versekben kifeje
zett szerelmi élmény hasonlatossága is jel
zi a kapcsolódási pontokat Szabó Lőrinc és 
Székely János költészetével, szonettjeivel. 
„Párbaj a szerelem az ő szonettjeiben: két 
önzés párbaja, melyből hol a jó, hol a rossz

kerekedik fölülre az érzelmi tartományban
— de az értelem itt sohasem szenvedhet ve
reséget.”9 Általában nem a szerelem, a sze
xualitás érzékien szemléletes megjelení
tésére törekszenek a szonettek, hanem a 
vágyak, érzelmek bonyolultságának, a kap
csolat egzisztenciális mélységének megra
gadására és kifejezésére (Ne szeress!, A hi
ány szonettje, Mennyit reméltél/Mindenki 
autóbusza). Igazából nem is a kedves a té
májuk, hanem a lírai személyiség viszo
nyulása hozzá, a Másikhoz, s ennek fel
tárása ugyanakkor az önvizsgálatra is 
alkalmat ad természetesen (Alvókat visz a 
vonat, Krétarajz a vízen/Mindenki autóbu
sza). Márkus Béla szerint „Ez a szerelmi lí
ra is — mint az Oravecz Imre könyvéről, az 
1972 szeptemberről leíratott -  az által em
beri és segítő költészet, hogy nem mások
ra kimondott ítélet, hanem önvizsgálat ré
sze.”10 A szerelem gyakorta a világtól való 
elfordulás, menekülés, ugyanakkor az el
idegenedésből, a magányból való kitörés, az 
otthonra találás lehetősége is („kőnek kő, 
halnak hal, s nekem te vagy / az otthonom, 
ha minden elszalad” — A pantha rhei éjsza- 
kája/Kiűzetés a számítógépből).

A Markó-szonettek többnyire egyetlen 
jól el/megtalált képnek, gondolatnak a ki
bontását, felruházását, szétírását, kifor
dítását stb. valósítják meg a zárt formai 
keretek között, de hogy milyen szabadság
ra ad alkalmat a szonettforma, azt jól mu
tatja, hogy éppen a szerelmes versek kö
zött találni olyat, amelyik különböző dolgok 
egymás mellé rendeléséből, egymásra vo
natkoztatásából építkezik, ami inkább a 
szabadversekre jellemző. Cs. Gyimesi Éva 
fogalmazta meg ennek kapcsán Markó köl
tői szemléletmódjának, észjárásának és al
kotásmódjának egyik legfőbb, s szerintem 
valójában formafüggetlen jellemzőjét (fog
juk majd látni a szabadverseknél is): „A 
szonett formája által nyer megfellebbezhe
tetlen érvényt az a mód, ahogy a dolgokat 
egymás mellé rendeli, hogy közös lényegük 
összeforrottságát megmutassa, rejtett azo
nosságukat kinyilatkoztassa. Egyszerre ér
zékelteti különbözőségüket és azonosságu
kat, teret hagyva a többértelműségnek, ám 
ugyanakkor maradandó formába örökíti a 
költői, szubjektív értékösszefüggést, mely 
indokolja ezt a mellérendelést. Ilyen mellé- 
rendelés történik a kötet (Égő évek -  E. T.) 
egyik legszebb versében, a Testemlékek cí
mű szonettben, mely az érosz jegyében hoz
za közös nevezőre a legféltettebb kincsek
— a kedves, a szülőföld, az anyanyelvű tra
díció -  értékeit.”11 A „kedvesem”, a „szerel
mem”, az „édesem”, a „szeretőm”, a „fele
ségem”, vagy inkább a lírai én hozzá való 
viszonya, tehát a Szerelem, így válik Markó 
költészetében egyre inkább a legkülönbö
zőbb értékek szimbolikus érvényű gyűjtő- 
fogalmává, a létezés, megkockáztatom, első 
számú princípiumává.

Egy életrajzi monográfiában bizonyá
ra szükséges lenne foglalkozni azzal, hogy 
az egyes verseknek vajon volt-e, s ha igen, 
ki is lehetett a valóságos megszólítottja, 
ez azonban nem az, s számunkra itt az a 
fontos, hogy például a lényeget, az élet ér
telmét kereső, ezért a kihűlő világát széj
jelszedő lírai én attól tart, „s most fű, fa, 
virág, minden meg fog halni, / mert nélkü
led nem tudom összerakni” (Szétszedett vi
lág/Mindenki autóbusza), vagy az, hogy egy 
másik szonett lírai énje szerint, legyél bár a
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halálos ágyadon, „míg szeretsz / s kívánsz, 
halálod nincs, csak életed” (Mi a te dolgod?/ 
Égő évek). S az is ugyanilyen fontos, hogy 
Markó verseinek többségében (fó'ként ezek
ben az években) a lírai én valakihez odafor
dulva fejezi ki önmagát, fogalmazza meg a 
mondanivalóját, s ez a másik legtöbbször, 
kimondatlanul vagy megnevezetten, a „sze
relmem” (időnként önnön maga, később az 
Isten is). Bizonyára szerepe van ebben an
nak is, hogy Markó maga is egyetért az
zal, amit Székely János konzervativizmusa 
kapcsán fogalmaz meg, hogy a műalkotás 
„sajátos közlésforma”, hogy „a vershely
zet jellegzetesen beszédhelyzet, tehát vala
ki szól valakihez”12. De míg Székely János 
többnyire az Olvasóhoz („Barátaim”) szól, 
nem lehet véletlen, hogy Markó Béla a „sze- 
relmem”-hez. Nem egyszerűen retorikai 
kellék tehát a szó sűrű használata (még ha 
egyes versekben már-már modorosságként 
is hat), hanem olyan funkcióval bíró reto
rikai eszköz, amely nemcsak a szonettek
ben, de a szabadversekben is a lírai én val
lomását eló'hívó szükséges feltétel. Mert a 
szerelem természetesen nem ismeri a mű
formák határait, Markó szabadverseiben is 
gyakorta felbukkan egy-egy utalás erejé
ig (ha másképp nem, egy „szerelmem” köz
bevetéssel), vagy akár egész alkotásokat 
be- és kitöltő' módon. Például az Éjszakai 
elégia (Égő évek) és az Erdők, madarak, ott
honok (Kiűzetés a számítógépből) című ver
sek összetett, nagy ívű, de részletgazdag 
látomásait átjárva, a szerelmi beteljesülés
ben a nó'i test, a természet, a táj, az írás, 
a vers otthon-, hazateremtó' értékközös
ségét létrehozva („diadalmasan nő' a sza
móca, / vajon tudja-e, hogy 8 az én hazám, 
/ idegenek ínyén széjjelomló, mégis örö
kös / menedék, szól a mátyásmadár, vajon 
tudja-e / hogy ő az otthonom, tarka-bar
ka, mint egy / képeskönyv, úgy röpköd ág
ról ágra, / s mi csak távolodunk, / tekints 
le: világít a hátam, vakít a vállad, ahogy 
öleljük egymást” — Erdők, madarak, ottho
nok). Vagy a tűzfalon mindenféle akadályt 
leküzdve, a magasba, az ég felé kúszó vér
piros rózsa látványát szenvedélyesen átlé- 
nyegítve: „ó, drága szerelmem, piros foltok 
a falon, / tüzes pecsétek a tűzfalon, irgal
matlanul szédülő' / fejek a magasságban, 
szétfutó sugarak a / folrobbantó ájulásban, 
a sündörgő rothadásban, föl, / föl, csak föl a 
reménytelen tűzfalakon” (Rózsa a tűzfalon! 
Égő évek). A szerelem kitüntetett szerepét 
és jelentőségét jelzi az is, hogy az irodalom- 
történeti arcképcsarnok után a költő éppen 
ezt a témát övezte újabb szonettkoszorúval. 
Ezért, mielőtt a szabadversekre áttérnénk, 
időzzünk el kicsit még a szerelmes versek, 
s egyúttal Markó korabeli szerelemfilozó
fiája összegezésének tekinthető, 1988-ban 
született Szerelmes szonettkoszorúnál is.

*
A ciklus első darabjai egyetemes érvény

nyel, kozmikussá tágítva fogalmazzák meg 
a férfi és a nő egymásra találásának lehe
tetlenségét, mivel „magányra vannak szán
va”, így „Csillag csillagra nem talál az éjben, 
/ s férfi a nővel nem találkozik” (1.). A ciklus
indító, metaforikus jellegű kettőskép azono
sítottjai a második versben „ha törvényüket 
mégis megszegik, / s egyetlen testté válnak 
reggelig”, végül úgyis „már egymás mellett 
is, csak egyedül” lesznek. A vers végén mint
ha már a kettőskép azonosítójaként, csillag

ként viselkednének („külön várják a nappa
li időt, / magukba szívják fényét esteiig, / s 
közel jutván egymást elégetik”). Talán csak 
azért, hogy a következő szonettben főnixma- 
dárként feltámadva ismét „próbálják maguk 
elveszejteni, / és tesznek-vesznek kínban 
rángatózva, / míg gyermeklelkük bentről fi
gyeli / a felnőtt test ismétlődő csodáját, / ezt 
a reménytelen kísérletet” (3.). Majd „a sze
relem makacs kamikázéi”-ként hiába szó
ródnak szét „a véghetetlen térben” (4.), s 
hiába vágyakoznak időtelen, mint „a min
dig helyben álló fák, füvek” (5.) vagy a vi
zek (6.), „sorsukból az ember nem tanul”, így 
a lírai én sem. Az eddigi személytelen pél
dázatsor ugyanis a ciklus felezőpontján, a 
7. szonett végén személyes vallomásba vált 
át: „ám vesszek inkább, mintsem vágyam öl
jem, / Nehéz magányomból én is kitörtem”, 
„pedig csak az lehet szabad, ki végképp / kö
zömbös, és csak önmaga a mérték” (8.), „és 
könnyű szívvel hagytam elsodorni / azt, aki 
voltam, s aki nem vagyok, / ha végre mással 
összeforrhatok” (9.). S ezután megszólíttatik 
a kedves is: „takarj magadba, mert így meg
fagyok, / ugye nem hagysz el, ugye nem ra
bolsz ki” (10.), de az egymásra találás örömét 
és boldogságát („Mert többet ér, hogy együtt 
lehetünk”) hamar felváltja a társas magány 
érzése: „egyek vagyunk már, s ismét egye
dül”, az új szerelem vágya (11.). S „hiába / 
menekülnék egy új feltámadásba, / vagyok, 
ki voltam, s leszünk, kik leszünk” (12.) A 
szonett-koszorú utolsó darabjai, és különö
sen a tizennégy vers első soraiból összeál
ló mesterszonett, mégis azt hangsúlyozzák, 
hogy a csillagokkal szemben a szerelme
sek egymásban, sőt egymás környezetében 
is olyan nyomot hagytak, ami örökre meg
marad, és megtartó erővé válik: „egymáshoz 
kötve élünk, és a sejtek / megőriznek: halott 
költőt a versek” (13.); „de mindig újraélem 
/ füvekben, fákban, gyermekek szemében, 
/ hogy ember voltam, szánakozva nézem: / 
csillag csillagra nem talál az éjben.” (14.).

A szonettkoszorú egészének értékét nö
veli, hogy benne a képek és a gondola
tok, az érzelmesség és az illúziótlanság 
egyensúlyba, a természeti és az emberi vi
lág szétválaszthatatlan egységébe kerül
nek, a motívumok és a gondolatkörök va
riálása pedig, egy összefüggő, egymásra 
épülő, sajátos történetiséget is rejtő, foko
zatosan előreívelő, majd önmagához visz- 
szatérő szerkezetet formál. Ebből, fó'ként 
az egymásra épülő történetiségből követ
kezően viszont egyes szonettek, például a 
2., 3., 5. nem biztos, hogy érthetők lenné
nek önmagukban, s megállnának a saját 
lábukon is, egyes szonetteknél pedig ép
pen az összefüggés-teremtés kényszere, s 
az a bizonyos formakényszer, a sor- és rím
kényszerek erőltetettnek ható és önismét
lő nyelvi megfogalmazásokhoz vezetnek. 
A szonettkoszorú egészének értékéből le
von a látványosan két félre szakadása is, 
az általános érvényű és a személyes törté
net szétválása (mert ez még inkább felerő
síti a példázatosságra és tanulságosságra 
törekvés egyes darabokban is felismerhető 
didaxisát), hiába „ötvözi aztán” a 15. szo
nett oly mesterien a két szférát.

15.
Csillag csillagra nem talál az éjben, 
s ha törvényüket mégis megszegik, 
közel jutván egymást elégetik, 
s szétszóródnak a véghetetlen térben,

inkább csak vágyakoznak hát időtlen, 
s szabott pályájuk járják konokul, 
de sorsukból az ember nem tanul, 
nehéz magányomból én is kitörtem,

és könnyű szívvel hagytam elsodorni 
testem-lelkem: idétlen, ócska holmi, 
mert többet ér, hogy együtt lehetünk,

hogy új lélekben éljünk és új testben,
annak testében, akit szeretünk,
míg szállnak fent a csillagok hitetlen...

Több szem pontból indokolt Széles K lá ra  
észrevétele , a k i a  k é t m e s te rsz o n e tt k a p 
csolódási p o n tja ira , összekö tő  s z á la ira  
m u ta t rá , m ag a  a szerelem  tö bb je len tésű , 
ahogy e z t k o ráb b an  a K öltők  k o szo rú jáb an  
lá th a ttu k :  „A kö ltő -szo n e ttek  h is tó r ia i  kö
zegében több d a ra b b a n , többször je le n ik  
m eg a  szere lem  -  sz e re te t igéje, m in t a  cí
m ében  »szerelm es« je lző t v ise lő  tá rs á b a n . 
Á m  a szó, a  fogalom  a  szem ü n k  e lő tt lesz 
sz ín já tszóvá. Az a  »szerelm es szenvedély«, 
am elyet a P e tő fi-szo n e tt em lít, »a rég  á h í
to t t  szabadság«-o t ille ti. Az em bernép  le l
kéb en  izzó szerelem  — Is te n é  (Szenczi 
M olnárnál). A S zere lm et-k eresés  Jövőt-, 
É le te t-k e resé sse l tá r s u l  A dynál. S Vajda 
nevében  így  szól: ».... ism erje  m eg bennem  
ö n m ag á t /  a  szere lm étő l fo sz to tt sokaság«. 
Ez a m eg fo sz to ttság k én t tö r té n ő  m egje le
n íté s  tá r ja  fel leg jobban  a  »szerelem« fo
g alom ban  összefonódó je le n té se k  sokér
te lm ű ség é t. A Szerelmes szonettkoszorú 
ped ig  így  u ta l  v issza  a  kö ltő -koszorúra: 
»m eghalunk , de m eg nem  ú ju lu n k , /  egy
m á s t k ív án ju k , s eg y m ástó l fu tu n k , /  ám  
fű b en , fáb an , síró  g y erm ek b en  /  eg y m ás
hoz kötve é lü n k , és a  se jtek  /  m egőriznek: 
h a lo tt  k ö ltő t a  v ersek , /  m íg  sz á lln a k  fen t 
a  csillagok  h ite t le n .. .”«13

* Részletek egy készülő monográfiából.
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PAPP ATTILA ZSOLT

Atom  E goyan  
v issza tért
A fenti cím meglehetősen bombaszti

kus, elismerem, de nem pusztán elcsépelt 
retorikai fogásnak szánom. Az örmény 
származású direktor, Atom Egoyan a ka
nadai filmgyártás nemzetközi színtéren 
legismertebb alkotója David Cronenberg 
mellett — bár az utóbbi években a qué
beci Denis Villeneuve mindent megtett 
azért, hogy felzárkózzon melléjük, többek 
közt épp egy olyan filmmel (Fogságban/ 
Prisoners), amely témájában hasonlít 
Egoyan legutóbbi, A fogoly (The Captive) 
című munkájához — vagy fordítva.

Nos, Egoyan, aki annak idején 
olyan filmremekekkel írta be magát a 
mozitörténelembe, mint a Családi mo
zi, A kárbecslő, a Naptár, az Exotica, az 
Eljövendő szép napok vagy -  üsse kő -  
akár az Ararát és a Felicia utazása, az el
múlt évtizedben gyakorlatilag eltűnt a 
porondról. És nem azért, mintha nem ké
szített volna filmeket, a helyzet ennél rosz- 
szabb: készített ugyan, de ez nemigen 
tűnt fel szinte senkinek, méltán. A 2005- 
ös Az igazság fogságábant még el lehetett 
könyvelni úgy, mint egyszeri, nem túlzot
tan sikeres, de nem is gyalázatosán rossz 
nyitást Hollywood esztétikája (és pénztár
cája) felé. Aztán egy elég halovány mű
vészfilmes visszakanyarodást (Imádat, 
2008) követően jött a mélypont: a Chloe cí
mű remake, a tavalyi Devil’s Knot pedig 
olyannyira visszhangtalan maradt, hogy 
— Egoyan híveként — a létezéséről sem tud
tam a közelmúltig. Nagyon úgy tűnt, hogy 
a kanadai-örmény mesternél beállt a mű
vészi klimax állapota; legújabb műve sem 
kecsegtetett túl sok jóval, tekintetbe véve 
a meglehetősen barátságtalan cannes-i fo
gadtatást és a kritika fanyalgását.

A cannes-i ítészeket üdvözlöm, a zord 
kritikusokat csókoltatom, de különvéle
ménnyel élnék. A fogoly messze nem hi
bátlan alkotás, de Egoyan-film a szó leg
nemesebb értelmében: ez az a rendező, 
akinek a visszatérésére várok évek óta. 
Ez a film sűrített formában ismét felvil

lantja azokat a témákat és motívumokat, 
amelyekért Atom Egoyant szerettük, és 
amelyek nem az attraktivitásukkal ha
tottak, hanem azzal, hogy képesek vol
tak kíméletlen önvizsgálatra sarkallni. A 
fogoly nem szintézis, de ismét egy olyan 
Egoyan-mozgókép, amelynek -  jobb híján 
mondjuk így — egzisztenciális tétje van.

Pedig az elbeszélésnek minden esé
lye megvan rá, hogy ne kerülje el a ha
tásvadászat csapdáit. Az alapképlet az, 
hogy eltűnik egy kislány. Vélhetőleg elra
bolták. Akik ezt tették, valószínűleg pe- 
dofilok. Innentől minden út nyitva áll az 
érzelgős tanmese vagy -  ami talán még 
rosszabb -  az öncélú sokkolás irányába. 
A film nem árul zsákbamacskát, az el
ső képkockáktól kezdve tudjuk, hogy a 
kis Cass egy gyermekprostitúciós háló
zat karmaiba került, sőt, hogy még most 
is ott van, pedig nyolc év eltelt az elrab
lása óta. Időközben szép fiatal lánnyá 
serdült, aki még mindig émelyítően ró
zsaszín, mesei díszletek közt éli minden
napjait, egy bezárt szobában, és miután 
fogvatartója „elvesztette iránta érdek
lődését”, egyéb feladatot talált számára: 
bevonzani, becsalogatni a gyanútlan kis
gyerekeket a háló(zat)ba.

Akárcsak a hamelni patkányfogó le
gendájában -  amelyet rendezőnk olyan 
szívszorítóan aknázott ki az Eljövendő 
szép napok ban, ahol a felnőttek mikro
közösségét szintén egy gyermektragé
dia készteti önvizsgálatra, a saját életük 
alapvető, kibeszéletlen problémáival való 
szembenézésre. A fogoly narratívájának 
majdnem minden eleme megtalálható 
Egoyan korábbi munkáiban (szinte vár
juk, mikor bukkan fel egy örmény nagy
mama): nem véletlen, hogy a rendező-for- 
gatókönyvíró azt a töredezett, idősíkokat 
váltó elbeszélésmódot választja, amely 
arra sarkallja a nézőt, hogy ő maga rak
ja össze a történet elemeit, találja meg a 
kirakósjáték puzzle-darabkáinak helyét. 
És ez nem is bizonyul egyszerű feladat
nak, nemcsak azért, mert semmilyen vi
zuális vagy szövegszerű segédelem nem 
nyújt támpontot a „pontos időjelzésben” 
-  hanem azért sem, mert a környezet és 
a főbb karakterek alig változnak, az idő 
vasfoga mintha nyomtalanul röpülne el 
felettük. És ez bizony hiba, nem is kicsi, 
ilyet kezdő filmesek szoktak megenged

XIAfLAlmOQ'JiÁT
ni maguknak. Nem ez az egyetlen egyéb
ként: apa és lánya „ellenőrzött” találko
zása több év után teljesen életszerűtlen, 
és az sem tesz jót a drámaiságnak, hogy 
a film az utolsó negyedében átfordul ül
dözésközpontú thrillerbe.

Mindezt ellensúlyozza viszont az a lé
lektani alaposság, amellyel kibontja a 
drámát: lassan kezd világossá válni, hogy 
nem az elrabolt kislány történetét látjuk, 
hanem azét a világét, amelyben a hiá
nya mély, befoldozhatatlan űrt teremt. A 
bűnbakkeresés módozatai (az anya mind
végig az apát okolja a gyermek elveszté
séért), azok a kimondva-kimondatlanul 
cipelt terhek, amelyeket az ügy felszín
re hoz a tragédiában érintett felnőttek 
majd’ mindegyikéből, s amelyekre néhol 
csak nagyon finom utalás történik (pél
dául a nyomozó és a nyomozónő eseté
ben), némiképp átértelmezik a film címét 
is. Ki a fogoly, avagy kik a foglyok és mi
nek a foglyai? Jóvátehetőek-e a végzetes 
mulasztások, kiváltható-e a szenvedés és 
hogyan? A visszafogottság, a minden har- 
sányságot nélkülöző képvilág és történet
szövés kifejezetten a film javára írandó: 
Egoyan úgy beszél egy problémáról, hogy 
annak tárgyát nem teszi ki a nézői fa
lánkságnak, a vizuális kizsákmányolás 
veszélyének. Vagyis, miközben a Rosario 
Dawson alakította rendőrnő azt mond
ja újdonsült kollégájának (a gyermekbán
talmazás képeire, a pornográf felvételek
re utalva): „nekünk az a dolgunk, hogy 
ne fordítsuk el a tekintetünket”, Paul 
Sarossy operatőr tapintatosan elfordítja 
kameráját.

A kamera azonban itt is kulcsszó: 
az Egoyan-koktél nem lehet teljes a 
kukkolás témája, a modern tömegmé
dia hatásmechanizmusainak kritikai élű 
problematizálása nélkül. Az alaphely
zetet az teszi különösen kegyetlenné — a 
gyermekprostitúció önmagában is rette
netes tényén túl —, hogy az emberrabló 
(Kevin Durand hideglelősen élveteg ala
kításában) nem elégszik meg azzal, hogy 
elképzelhetetlen fájdalmat okozott a kis
lány szüleinek, a hálóból őket sem enge
di ki: bekamerázza az anya által takarí
tott hotelszobákat, különböző árulkodó 
nyomokat hagy, majd élőben figyeli a nő 
reakcióját -  annak fogva tartott lányával 
együtt. A Nagy Testvér figyel, és a rossz 
hír az, hogy gonoszsága értelmezhetetlen 
-  nem találták még fel azt a kódrendszert, 
amely megfejthetné. Mint egy rémálomba 
forduló, totálisan beteg valóságshowban, 
amelyből nincs menekvés.

És ha van, hát abban sincs túl sok kö
szönet.

A fogoly (The Captive), színes kana
dai film, 112 perc, 2014. Rendező: Atom 
Egoyan. Forgatókönyvíró: Atom Egoyan, 
David Fraser. Operatőr: Paul Sarossy. 
Zene: Mychael Dánná. Vágó: Susan 
Shipton. Szereplők: Ryan Reynolds, 
Mireille Enos, Rosario Dawson, Kevin 
Durand, Alicia Fast, Scott Speedman, 
Christine Horne.
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Kolozsvárii színház) külső szemmel

F e l e j t s é t e k  e l  D r a k u l á t !
Per Nyholm tudósítja a dán Jyllands-Posten olvasóit Kolozsvárról

2012. május 24., csütörtök
Felejtsétek el Drakulát! A valóságos er

délyi világban a vérszívó uralkodó csak szí
nes levelezőlapokon és a hasonlóképpen 
kiszínezett brani (törcsvári) kastélyban lé
tezik, ahol japán turisták fényképezik egy
mást nagy lelkesen, ami csodálkozást kelt 
a szkeptikus nyugati turistában. Mi megy 
végbe ezekben az emberekben? Kik ezek az 
emberek, akik beveszik ezt a történelmiség 
és a józan ész hiányát mutató marhaságot?

Elég ebből! Drakula abban a formában, 
ahogy valóban létezett -  nem az angol 
Bram Stokers úgynevezett gótikus fantá
ziájában — a románok Vlad fepege dicső- 
séget szerzett magának az oszmánok elle
ni harcokban a 15. században. Úgy hírlik, 
okos fejedelem volt, aki a kor szellemé
ben uralkodott, amihez az is hozzátarto
zott, hogy ellenségeit karóba húzatta. Ez a 
kivégzési mód abban állott, hogy az áldo
zat végbelébe bevezettek egy karót, amit 
ezután fölállítottak, s az elítélt lassan — 
nagyon lassan — a saját súlyánál fogva 
süllyedt rajta lefelé. Az ügyes hóhér úgy 
tudta intézni, hogy az áldozat csak akkor 
halt meg, amikor a karó eltörte a nyakcsi
golyáját, s e folyamat pedig gyakran több 
napig is eltarthatott. Akit különösen érde
kel, hogy zajlott az ilyen kivégzés, olvas
sa el Ivó Andric Híd a Drinán című regé
nyét, amely véleményem szerint a legjobb 
könyv, amit valaha írtak a Balkánról.

Újra itt vagyok Erdélyben, miután éve
kig távol maradtam tőle, s ez, úgy tű
nik, hiba volt — nem a viszontlátásról, 
hanem a távolmaradásról beszélek. Sok 
minden megváltozott és többnyire a ja
vára. Pompás vonatok járnak a Bécs- 
Budapest—Bukarest vonalon. Kolozsváron 
a történelmi épületeket, emlékműveket és 
utcákat rendbe hozzák, hipermodern vil
lamoshálózatot építenek. Kevesebb kol
dust látni itt, mint Koppenhágában vagy 
Párizsban. Ennek az is lehet az oka, hogy 
kevesebből van mit adni. A város egyete
mén egy professzor havi fizetése alig 3000 
dán korona, egy gyári munkásé vagy egy 
bolti eladónőé éppen ennek csak a fele. Az 
üzletek kínálata kifogástalan, mindenütt 
barátságosak és szívélyesek az emberrel. 
Meglepően sokan tudnak angolul.

A románok Cluj-a, a magyarok 
Kolozsvárja, a németek Klausenburgja a 
sokféleség magával ragadó városa, közép
európai, éspedig Közép-Európa legiga
zibb arcát mutatja, amit csak felszínesen 
érint az a bűnös és butító kapitalizmus, 
ami most tönkreteszi Nyugat-Európát. 
Észrevenni, hogy a városban 30 000 diák 
tanul.* Észrevenni a nyitottságot, amit az 
ember annyira hiányol már Budapesten 
és Bukarestben. Pedig Erdély történelme 
nem éppen szívderítő történet. Bizonyos 
vonatkozásban emlékeztet Dánia és 
Németország viszonyára. A magyarok és 
németek évszázadokon át uralkodtak itt a 
románok rovására. A Magyarország szá
mára oly fájdalmas trianoni béke folyo

mányaképp 1920-ban Bukarest átvette a 
kormányzást és megfizettette a magya
rokkal a múlt bűneit. Mára a németek el
hagyták Erdélyt. A magyarok azonban 
itt maradtak a szülőföldjükön, pontosan 
úgy, ahogy a dél-jütlandiak a magukén, 
és azon az áron, ami ezzel jár. Az 1989- 
es forradalom után és különösen azután, 
hogy Magyarország és Románia belépett 
az ÉU-ba, az itteniek érett emberek mód
jára és demokratikus elvek szerint élnek 
egymás mellett.

Nacionalista őrültek még mindig csa
holnak. Bukarestben azzal vádolják a ma
gyarokat, hogy Magyarországhoz akar
nak csatlakozni, Budapesten pedig azt 
is hallja az ember -  pontosan ugyanúgy, 
mint a dán szélsőjobboldali körökben 
hogy az újraegyesítés reményét nem sza
bad föladni. Kolozsváron, ahol barátom
nak és fordítómnak, Simoncsics Péternek 
köszönhetően (aki 2003 és 2008 között 
az egyetem vendégtanára volt), egyetemi 
emberek, köztük Egyed Emese magyar 
irodalom- és színháztörténész és Sanda 
Tomescu-Baciu skandinavista professzor 
asszonyok, Benő Attila magyar nyelvész 
docens társaságában forogtam, valamint 
a világszínvonalú magyar színház színé
szei között, ezt az agitációt betegesnek 
tartják. Inkább a kozmopolita Erdélyt ré
szesítik előnyben valamiféle magyar vagy 
román provinciával szemben.

Még annyit tennék hozzá Vlad 
Lepelhez, hogy olykor volt benne együtt
érzés is. Amikor egyik udvari embere pa
naszkodott a csatatéren terjengő bűzre, 
ahol a halottak és haldoklók egymás he- 
gyén-hátán feküdtek, Vlad karóba húzat
ta, méghozzá nagyon magasra. Odafenn 
frissebb a levegő!

Igazság és valóság

2012. május 31., csütörtök
Vajon a helyszíni riporter volna az első 

történetíró? Aligha. Ó inkább a történet
író beszállítója, a történetíró csak őutána 
vizsgálja meg az események folyását, ta r
talmát és jelentését. Addigra azonban a 
riporter már régen továbbállott.

Az újságírónak nem lehet és nem is kell 
az erősen reklámozott igazságot leírnia, 
ami valószínűleg nem is létezik, és megle
hetősen szubjektív jellegű. Egy olvasó azt 
kérdezte tőlem a minap, hogy miként él
ném meg, ha az EU közelgő összeomlása 
leleplezne engem mint notórius hazudo- 
zót. Azt mondtam neki, hogy az EU, min
den körülményt számba véve, pompásan 
működik, és az európaiak számára nagy 
anyagi, politikai és mindenféle más hala
dást hozott. Az EU úgynevezett összeom
lása egyesek számára vágyálom, mások 
számára rémálom. Mindkét oldal, úgy lá
tom, szűk látókörű, és távol áll az európai 
és globális valóságtól.

rTíHíEÁrr‘R llcM
A valóság az, ami közel esik hozzánk, 

ami majdnem objektív. És ennek a leírá
sa az újságíró szakma lényege. Legyen az 
igazság vagy a többféle igazság a próféták, 
az őrültek és a falubolondja-félék gondja.

Ilyen egészen felszínes gondolatok fog
lalkoztatnak engem Kolozsváron, ami 
valaha a Habsburgok kettős monarchi
ájának egyik legfontosabb városa volt, 
csordultig tele kultúrával és pénzzel, amit 
románok, magyarok és németek laktak. 
Mostanra a 12. században telepesként be
hívott németek, az úgynevezett szászok, 
elmentek, vissza abba a Németországba, 
amelyet már egyikük sem ismert, vagy 
kivándoroltak Ausztráliába. A magya
rok és románok viszonya Erdélyben nem 
volt súrlódásoktól mentes, de ma egymás 
mellett élnek az EU jóindulatúan szigorú 
rendjében. A korábban magyarok elnyom
ta románok vették át a várost. A magya
rok ma egy respektált kisebbséget jelente
nek. A város kétnyelvű egyetemét a kiváló 
román bakteriológusról, Victor Bábelről 
(1854—1926) és a nem kevésbé kiváló ma
gyar matematikusról, Bolyai Jánosról 
(1802—1860) nevezték el. Ilyen az európai 
valóság, amikor a legjobb.

Emlékszem első kolozsvári látogatá
somra. Ez 1986-ban vagy 1987-ben tör
tént. A város morálisan és fizikailag ro
mokban hevert, tele szürkés arcszínű 
emberekkel, akik félig holtan éltek egy 
olyan keretben, ami az esztelenség üres 
pompájából volt összekalapálva. Az igaz
ság tanúja voltam? Az igazság sokféle. A 
kommunisták Kolozsvár tönkretételét a 
proletár társadalom fölépítése egyenes 
előfeltételének tartották. így mondták -  
és néhányan közülük hitték is. Az én igaz
ságom más volt. A valóságtól azonban se 
ők, se én nem tekinthettem el.

Az 1989-es nagy változások előtt a 
kor több diktátorával találkoztam: Erich 
Honeckerrel Kelet-Berlinben, Wojciech 
Jaruzelskivel Varsóban, Gustav Husákkal 
Prágában, Kádár Jánossal Budapesten, 
Todor Zsivkovval Szófiában és Nicolae 
Ceau§escuval Bukarestben. Legtöbbjük 
bornírtnak tűnt, akit beszippantott saját 
személyes igazsága, különösen Honeckert 
és Kádárt. Jaruzelski Párizs rejtélyes 
Charles de Gaulle-jára emlékeztetett (fe
lesége, Barbara Jaruzelska egy odavetett 
megjegyzésében utalt is rá nekem, hogy 
férjét ő maga is titokzatosnak találja). 
Ceau§escu egy tisztára sikált s*ggfej volt, 
aki teljesen eltávolodott a valóságtól, s ez 
néhány hónappal később az életébe ke
rült. Amikor kezet fogott velem, éreztem 
kicsi, finom, lakkozott körmű pracliját -  
és azt is, hogy egy potenciálisan gazdag 
országban vagyok, amit az ő őrült rend
szere valamiféle Ugandává változtatott, 
ahol még banán se terem.

Anyagot szolgáltattam a jövő törté
netíróinak? Nem tudom, de nem is érde
kel. A valóságot írtam meg — a változáso
kat Közép-Európában és a háborúkat a 
Balkánon — úgy, ahogy megéltem. írtam, 
amit írtam, az adott pillanat feltételei kö
zött, nem mindig jól, de a tőlem telhető le
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hetséges legjobban. Tanulság? Az olva
sók követelhetnek ilyet az újságírótól. De 
semelyik fél sem hiheti, hogy birtokában 
van akár egy igazságnak is, nem beszél
ve az igazságról magáról. Elég kell legyen 
maga a valóság.

Hedda Gabler talál
kozik Drakulával

2012. jún ius 10., vasárnap
Hova mennek Ibsen nőalakjai, ha el

hagyják otthonukat? Ha elhagyják az 
álszent világot, szifilitikus férjüket, 
kispolgári öltözó'szobáikat és pincéjük kí
sérteiéit? Nóra kiviharzik a christianiai 
[Oslo korábbi neve, S. R] éjszakába, ki 
az erkölcsi pusztaságba, ami egykor az 
Észak világa volt, sőt talán ma is az. 
Hogy megtalálja önmagát. Amihez a leg
jobbakat kívánhatja csak neki az ember. 
Hedda Gabler föladja a harcot, apja pisz
tolyát homlokának szegezi, majd elsüti egy 
Erdélybe tett kirándulása során. Utóbbi 
tettét egy világszínvonalú — megrázó, fel
kavaró és az emberi természetet drámai 
módon leleplező -  színi előadáson követi 
el az Állami Magyar Színház színpadán 
Kolozsváron, ebben a nagyon európai vá
rosban, amely oly távoli és magányos, hogy 
csak nagyon kevés európai hallott róla.

Három órát ül az ember a helyén, szü
net nélkül, olyan közel a színészekhez, 
hogy néha nem is nézőnek érzi magát, ha
nem a dráma -  vértelen -  résztvevőjének, 
akit beszippant Ibsen elemi erővel örvény
lő művészete. Hihetetlen a hatása! Csak 
ne legyen még erősebb! Röviddel azután, 
hogy a képzeletbeli függöny legördül, ta
lálkozunk a színészekkel a színház büféjé
ben. Előkerül a cigaretta és sör. Mindenki 
fáradt, de föltöltődött a fenomenális elő
adás végeztével.

Másnap este ugyanaz a társulat 
Bergman Suttogások és sikolyok című 
színpadi kollázsát játssza. Az ember nem 
hisz a szemének és a fülének, és újra meg
inog elképzelésében, hogy tényleg: lehet
séges az emberinek és az embertelennek 
ez a teljes leleplezése itt, ebben a romániai 
tartományban, amely egykor magyar volt? 
Pedig lehetséges, és nem is csupán lehet
séges. A kisebbség művészei a Bergman- 
előadásukért -  amelyet, éppúgy mint a 
Hedda Gabiért a román Ándrei Serban 
rendezett -  megkapták a román színházi 
szervezet, az UNITER legnagyobb díját, 
amely kitüntetés morgásra késztette a ro
mán nacionalistákat. Erdélyben? Hát nem 
itt szövik az összes lehetséges összeeskü
vést Románia ellen? Hát nem itt követel
nek önkormányzatot, és ha megadják ne
kik, mi lesz Moldovával és a Bánáttal? Mit 
tudnak a magyarok, amit a románok nem? 
Itt is, mint másutt Európában, a demagóg 
jobboldal a másféléktől, a cigányoktól, a 
zsidóktól, a muzulmánoktól, a németek
től, a homoszexuálisoktól, a magyaroktól, 
a törököktől való félelemre játszik. Ez az 
a félelem, ami ott rejlik Ibsen és Bergman 
művészetében is. Az idegent szívesen le
leplezzük, akkor is, ha nem ismerjük. De 
magunkat sohasem, sem a megvert gyere
ket, sem a csaló házastársat, sem a hami

sított okiratokat. Ebben omlik össze a pol
gári lét.

A magyar színészek Kolozsváron pa
radox helyzetben élnek, egy nagyon er
délyi paradox helyzetben. Pontosabban 
ez napjaink legigazibb paradoxona 
Délkelet-Európában. Emiatt sokakat bi
zonytalan érzés fog el velük kapcsolat
ban. Ezek a színészek magyarul beszél
nek, éreznek és gondolkoznak, de éppen 
azért, mert egy kisebbséghez tartoz
nak, fölül tudnak emelkedni a nemze- 
tieskedő ostobákon. Nem hagyják ma
gukat megfélemlíteni sem Bukaresttől, 
sem Budapesttől. Gyanakvóan tekinte
nek rájuk Bukarestből, Budapesten pedig 
-  ahol a szintén Andrei §erban rendez
te Ványa bácsival léptek fól -  úgy fogad
ják őket, mint akik egy másik világot kép
viselnek, őrülten jók, de nem a mieink, 
mert egy többnyelvű kultúrából jönnek. 
Ebben a kötöttségektől való szabadságuk
ban van északi repertoárjuk kulcsa is, 
amely Ibsenen és Bergmanon túl magá
ban foglalja még Strindberg Júlia kisasz- 
szonyát is. Szégyellje magát Skandinávia, 
ha nem hívja meg őket hamarost színpa
daira vendégszerepelni. Columbiában és 
Dél-Koreában már látták őket.

Erdély? Hát ez nem Drakula földje? 
És pontosan hol is fekszik Erdély? Túl 
az Érdón, ahogy a név mondja. És ki jár 
Erdélyben? A hamelni patkányfogó és 
gyerekcsapata, kóbor zsoldosok, a kaszás, 
sárkányok és egyéb mesebeli lények. A 
vámpír Drakulában nem szabad hinnünk. 
A hamis legenda forrása Vlad TePe§ ro- 
mán fejedelem (1431-1476), aki román 
hadvezér volt és bár véreskezű, de vámpír 
nem. Voltak egyáltalán vámpírok? Aligha. 
Az erdélyi magyar főnemes asszonyt, 
Báthory Erzsébetet (1560-1614) vámpír
sággal vádolták, s hogy áldozatainak vé
rében fürdött. Talán csak leszbikus volt. 
De az is lehet, hogy azért emeltek vádat 
ellene, mert birtokait akarták megszerez
ni. Az az ország csak a képzeletben léte
zik, a költők, színészek és a félbolond pszi
chológusok fantáziájában.

A valóság azonban egyáltalán nem 
ilyen. A hétköznapi Erdélybe nehézség nél
kül jöhet az utazó Bécsből és Budapestről, 
keresztül a magyar pusztán, majd hul
lámzó, zöldellő dombok között fekvő, múl
tat idéző falvak és folyók mellett, melyek
ben piros lábú gólya kutat békák után. A 
vonat második osztálya kitűnő, az étkező
kocsi csupa élvezet, ami bennem újra föl
veti a kérdést: mikor fog már a dán vasút 
beállítani egy étkezőkocsit az Aalborg— 
Koppenhága-vonalon? Ha a magyarok 
meg tudják csinálni, akkor talán a dá
nok is képesek rá. Vagy végleg megreke
dünk abban a kulturálatlanságban, amely 
száraz szendvicsekben és újramelegített 
kávélöttyökben testesül meg? Ezek elől 
Drakula is elmenekülne, ahogy föltehető- 
leg Hedda Gabler is.

Erdélyben csaknem ezer éve európai 
dráma játszódik le, összeütközés a német, 
a magyar, a román és a török kultúra kö
zött. Az oszmánok elleni 1526-os mohácsi 
csatavesztés után, Magyarország buká
sát és a törökök Dunáig történt előre nyo
mulását követően itt maradt meg a ma
gyar és nagymértékben a német kultúra. 
Magyarország benne volt Erdélyben, mi

közben Magyarország, pontosabban a ma
gyar állam gyakorlatilag nem létezett. 
Abban az Erdélyben pedig, amely formá
lisan a Konstantinápolyban székelő szul
tán fennhatósága alá tartozott, létezett 
egy pompakedvelő magyar fejedelemség, 
amely e valóságos dél-európai környe
zetben híd volt Kelet és Nyugat között. 
Később változott a helyzet. Keresztény 
hadak visszaszorították a törököket a 
Balkánra, a Habsburgok kiterjesztették 
hatalmukat az Erdőn Túlra. A magyarok 
és a bevándorló németek, akiket szászok
nak hívtak, alkották az uralkodó osztályt. 
A románokat éppen hogy csak megtűr
ték a városokban, amiért a korábbi ural
kodó osztálynak drágán kellett megfizet
nie, amikor az 1920-as trianoni diktátum 
után Erdély Bukaresté lett.

A szászok rég elmentek. Magyarok és 
románok türelmesen élnek egymás mel
lett, nem együtt, csak egymás mellett. A 
magyar színházat, a magyar operát és a 
magyar szimfonikus zenekart a román ál
lam finanszírozza. A magyarok kedvenc 
rendezője Andrei §erban, s ez az együtt
működés, egyes vélekedések szerint, tö
kéletes kombinációja a magyarok puris
ta realizmusának és a románok féktelen 
képzelőerejének. Ezen a szinten nincsenek 
-  vagy alig vannak -  nehézségek.

Nagyszüleink -  mindenesetre a művel
tebbek közülük — nem voltak teljesen tu
datlanok Cluj, a magyarok Kolozsvárja, 
a németül beszélő Klausenburg felől, 
amely még a két háború közti időben is 
jelentős hely volt mint Erdély akkori és 
máig legnagyobb városa. Minden bizony
nyal átutaztak rajta a fekete-tengeri für
dőhelyekre tartván. Kolozsváron gyárak, 
bankok, tanintézmények voltak. Itt szü
letett Matthias Corvinus (1443-1490), 
a magyarok nagy reneszánsz királya, 
a magyar-román-szerb hős hadvezér, 
Hunyadi János fia. Fehérre festett fa
lú szülőháza ma is áll néhány lépésnyire 
Kelet-Közép-Európa legnagyobb gótikus 
templomától, amely Szent Mihálynak 
van szentelve.

Erdélyben mesél a múlt. A gótika és a re
neszánsz hangján mesél. Németországról 
mesél, amit Németország is mesélhetne, 
ha a középkori német városokat nem bom
bázták volna le földig a II. világháború
ban, ami vesztesége minden európainak, 
s ami bűn volt. Erdély — Európa, amilyen 
volt, szinte érintetlen vagy majdnem érin
tetlen, még a kommunisták pusztítási 
kényszere ellenére is. Ahová pénz nem ju
tott. Bukarestre jutott pénz, de Brassóra, 
Nagyszebenre, Segesvárra nem -  és 
Kolozsvárra sem, amely némileg ugyan le
pukkant, de így is vonzó keretéül szolgál 
egy kiemelkedő, bár a többség számára is
meretlen, mégis kiváló és nagyon eredeti 
színháznak. Aki látta előadásait, más em
berként hagyja el ezt a várost és Erdélyt, 
mint amilyenként jött.

SIMONCSICS PÉTER
fordítása

*A számadat pontatlan, de nem mó
dosítottuk, éppen a szerkesztőség által 
felcímbe emelt „külső szempont” megőrzé
se okán. Más, vitatható megjegyzések ese
tében is így cselekedtünk. A szerk.

20



HELIKON

ANTAL BALÁZS

Apa a Holdon
Papp Attila Zsolt ráérősen megje

lenő verseskötetei képzelt és valósá
gos helyek, helyszínek meg- és újraal
kotásával, felvillantásával teremtenek 
olyan barátságos, egyszerre ismeret
len és egyszerre ismerős teret maguk
nak, amelyet aztán kedvére barangol
hat be az olvasó. Míves, formaérzékeny 
versvilágának ezúttal, harm adik kö
tetében, a Hold és vele az ismeretlen
ség, a jövő, a sci-fi a kiindulópontja, 
hogy aztán rémregényen, filmforgatá
son, majd a noiron, a krim in át isme
rős tájakra érkezzen az olvasó. Jó cím 
a Vízimozi, és nagyon kitett magá
ért mindenki, akinek a külcsínhez kö
ze volt, szép a könyv. És hát millió meg 
egy metaforika „kapuját” nyitja föl kö
teteim és cikluscím viszonyrendszere, 
hiszen a könyv mindjárt a Holdpolgár 
ciklussal indít, és akkor m ár lehet is 
rögtön gondolkozni a hold meg a víz 
kölcsönhatásain (na jó, persze ez nem 
kölcsönhatás, csak oda-), de itt a fizi
kánál szabadabb a pálya (elnézést min
den fizikus olvasónktól!). Papp Attila 
Zsolt sűrű szövésű intertextuális há
lót sző verseiben, ám e háló szálai leg
gyakrabban, vagy még pontosabban: 
legszembetűnőbben populáris irodal
mi- és popkulturális, főleg filmes vo
natkozások felé mutatnak.

Itt van mindjárt az első vers, A boly
gó nevet talál -  a klasszikus sci-fi mo
zik rajongóinak nem is nagyon kell m ár 
a versben szereplő alien (igen, így, kur- 
zívan mindjárt!) ahhoz, hogy be tudják 
lőni a vonatkozó eredeti címet (ráadá
sul írom ezt éppen H. R. Giger halála 
után nem sokkal...). Ám ez a bolygó vé
gül is mégiscsak valami másféle, élőbb 
nevet kap a rá következő, cikluscímadó 
tételben, hiszen itt egyféle magyaráza
tá t mégiscsak megleljük a csillagos ég
be emelt perspektívának -  m ár ameny- 
nyiben nem elég az önfeledt költői játék 
olvasásának öröme: az otthon, a végül 
majd meglelt ismerős táj helyeződik 
holdmagasba egyféleképp. Abban nem 
lennék biztos, hogy a haza a magasban 
tétel a helyén volna itt, hiszen Erdély 
egyszeri-kétszeri (szóval mindenképp 
kis számú) említésekor érzésem szerint 
épp annyira (nem) fogható fel erkölcsi 
magaslatként, mint egész egyszerűen 
képtelenségekkel teli helyként (sem). 
Na jó, az utóbbi érzésem erősebb. De 
még annál is erősebb azért, hogy egyik 
sem igaz ebben a kötetben. Annál is in
kább, mert közösségi témák nincsenek, 
a kötet tétjei sokkal személyesebbek, 
bár az otthonra találás témaköre per
sze érint egyetemesebb tém ákat is.

Az előző kötet (Fogadó a senkiföldjén, 
2008) végén a beszélő végül is kilépett

•  Erdélyi Híradó Kiadó 
•  Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy 

Fiatal írók Szövetsége

a senkiföldjén található fogadóból, s itt 
most láthatóan berendezkedni próbál, 
kialakítani a végleges teret — ha csu
pán azért is, mert nem m aradt m ár te 
re a szabadon úszkálásnak, mint ahogy 
A vízi emberből ez nagyon szépen kiol
vasható („Még nem döntöttem el, jó-e 
amit látok: / hogy belakják a tengert 
egyre többen / és állnak ott tömött so
rokba zártan...”). Kolozsvár kultúrtör
ténetének egyes szeletei m ár kétség
telenül az otthon pozíciójába épülnek 
a kötetben a Vízimozi és Az ismerős táj 
ciklus darabjaiban. A kettő között pe
dig, A  belső óriás verseiben ott olvasó- 
dik a válasz is a csöndesen föltett mi
értre. Hiszen itt lép be a másik nagy 
személyes témája e kötetnek: az apa
ság, az apává válás, a végleges és visz- 
szafordíthatatlan felnövés kérdése. 
Miközben formailag talán  itt szerepel
nek a leginkább játékos versek a kötet
ben, közben éppen ezek perspektívája 
lesz a legnyugodtabb: a megállapodott- 
ságról beszélnek. De addig?

Az első ciklus főhősei Bradbury, 
Lem, Calvino, Kosztolányi és persze az 
alien(ek?). Már a Fogadó a senkiföldjén 
verseiben is megfigyelhető' volt a visz- 
szatérő szereplők játéka egymástól tá 
vol elhelyezett szövegdarabokban, ami 
által e darabok valamiféle ciklusokon is 
átívelő diskurzus lehetőséget vetik fel, 
s most sincsen ez másképp -  Lem (A 
Bradbury utca, A Solaris-emlékház) és a 
Giger-Scott-teremtmény (A bolygó ne
vet talál, Alien-változatok) mellett per
sze a hazai pálya visszatérő szereplője 
is megvan, méghozzá Janovics Jenő (ha 
szövegszerűen nem is, de mindenképp 
ott sejteném őt a kötetnek címet adó 
vers közvetlen kontextusában, vagy
is a Vízimozi és A Kolozsvár-film egyik

szereplője is ő). Már kevésbé megfogha
tó funkcióban, de érezhetően a felnőtt
séggel összefüggő szerepben fordul elő 
többször a polgár a versek erőterében 
— valami olyasmi pózként, amely egy
szerre kívánatos és egyszerre kívána
tosnak előírt, épp ezért kicsit ironikus. 
A polgár az apa státusza -  az apának 
komolynak kell lennie, mint amilyen a 
polgár. És amilyen az apa nem biztos, 
hogy tud vagy akar lenni, mert hát ed
dig inkább csak mosolygott a polgáron 
ő... Holdpolgár, mondja a választ -  ami 
polgár is, meg nem is. Komoly is, meg 
nem is. Valós is, meg nem is. Pont mint 
a költ őség.

És hát hogyne lenne kitüntető- 
en érdekes maga a film, a vizualitás, 
a látvány a kötet verseiben. A versek 
beszélője statikus és dinamikus lá t
ványokból építi verseit: alapélménye a 
mindig változó világ, ám most csodál
kozva nézi, látja, konstatálja, hogy a 
változások egy nagyobb, hosszabb ér
vényű változatlanság kialakítását szol
gálták, melynek ő -  egyszerre akarva, 
egyszerre akaratlan  -  immáron lakó
ja  lett, vándora helyett. Ezért is lép
hetnek be a versek terébe zavartalan 
a gyermekek és azok anyja. A legko
molyabb darabok az apaság kérdésé
ben születnek -  még ha sokszor épp 
ezek a legjátékosabbak is (Három nő
vér -  ennek befejezése a kötet legemlé
kezetesebb sorai között van: „Tél köze
leg — / áll a váram. — Három élet: / ezzé 
váltam.”) vagy ironikusak (Dal a pél
dás családapákról). Nem véletlen ke
rü lt a hátsó borítóra a Szelek, vitorlák 
egy részlete: a Holdra lépő Armstrong 
és az apává váló beszélő összehangolá
sa remekül sikerült e versben -  és mi
lyen szépen együtt van benne minden, 
amiről ez a kötet szól.

A Vízimozi versei egyszerre konzer
vatívak és egyszerre merészek: a forma, 
a technika, a ritmus- és rímérzékeny
ség a míves hagyományhoz kapcsolja 
őket, a popkulturális és filmes utalások 
pedig éppen tágítják ennek határait. A 
nyugtalanság inkább nosztalgikusan 
jelenik meg, hiszen a nyugalom, a meg- 
állapodottság érzete belátott, feldolgo
zott és elfogadott. A kötet rímeiből friss 
levegő árad, a lendület pedig -  m int
ha ellene dolgozna az előbb ír t megál- 
lapodottságnak — imponáló. A PAZS- 
os hang legfőbb meghatározói között én 
leginkább Kosztolányit sejteném -  az 
ő játékmetaforái, sőt, egyenesen játék- 
ars poeticái működnek itt is. Ahogyan 
ő épített a játék felszínéből, úgy épít a 
magasba helyezett sci-fiből Papp Attila 
Zsolt is mélyet.

Papp Attila Zsolt: Vízimozi. 
E rdélyi H íradó K iadó -  F ia ta l írók  
Szövetsége, K olozsvár-B udapest, 
2014.
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Egy-ké-há’ vers 
a családról
123 vers a családról, vál. 

Mirk László. Kolozsvár, 
Kriterion, 2014,180 old.

Mit lehet mondani majdnem 
150 év 68 szerzőjének 123 ver
séről? Szerencsére, nincs az a 
mondat, ami a korpusz egészé
re igaz lenne -  a vers ellenáll. 
Hasonló módon, hiába a közös 
családtematika, a magát legi
timnek beállító történeti ren
dezőelv, no meg az erdélyiség 
kritériuma, ezek a versek nem 
akaródznak megférni egymás 
mellett — végeredményben ez 
nagyon jól van így.

Egyes versek alkalmi jel
legük, az érzelmi túlfűtött
ség folytán maradnak el azok
tól, amelyek a szeretet nevében 
nem ígérik oda az összes csil
lagot. A megszólítottak között 
apák, anyák, feleségek, nagy
szülők, gyerekek és unokák 
vannak. Egyes szerzők házas
társukban a mindig utolsónak 
lefekvő mosogatógépet képesek 
meglátni, mások ennél sokkal 
mélyebbre mennek. A megszó
lítottak közül van, aki egy kar
nyújtásnyira tölti be a múzsa 
szerepét, mások egyáltalán nin
csenek jelen, már nem is lesz
nek, sőt, nem is voltak. A kötet 
nem akar egy illuzórikus csa
ládképet ránk tukmálni, egy 
olyanét, ahol mindig, minden
ki szeret mindenkit, számol a 
meglévő és majdani hiánnyal 
egyaránt.

‘fiiL S Z ö V 'E g

Antológiát válogatni nem le
het hálás feladat: cenzornak 
lenni, amíg le nem redukáló
dik a darabszám, mindezt olyan 
érvrendszerre alapozva, amely
nek így vagy úgy a minőséghez 
van köze. De ha meg is vannak 
a legjobbak, azok aztán egy
más mellé téve csak mocorogni 
fognak, s egy-egy kidugja a fe
jét, mert mást nem tud tenni. 
Olyan, mint egy izgő-mozgó osz
tály egyenletlen tornasora.

Van tehát ez az egy egy-ké- 
há’-kiáltásra kialakult torna
sorunk, ahol az egyik tanuló 
vidám, színes és játékos, a mel
lette lévő pedig rezignált, ko
moly és szűkszavú. Mindenki 
hasonlít a másikra, közben va
lamennyien sokfélék. De nincs 
mit tenni, a keletkezéstörténet 
(itt a szerzők születési éve men
tén megszabott sorrend) szigorú 
tanár. így, a jobb képességű ta
nuló nem tud a másik segítségé
re lenni, túl nagy a nyüzsgés és 
a kiabálás, hiszen a pedagógus 
tovább már nem figyel.

KECSKÉS 
TAMÁS HUNOR

Versünnep
S. Pataki Mózes: Poétái 

Gondolatok. Kritikai ki
adás. Sajtó alá rendez
te, a tanulmányt és a jegy
zeteket írta Egyed Emese. 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár, 2014.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesü
let kiadásában frissen került 
ki a nyomdából az 1784-ben 
Kolozsvárott született Pataki 
Mózes Poétái Gondolatok című 
kéziratos munkája. Az Egyed 
Emese által sajtó alá rendezett 
verses és rövidprózai szövegek
ből álló kézirat editálásával bő
vülhet az Erdélyi Múzeum egy
kori munkatársáról kialakult 
képünk, akit ifj. Wesselényi 
Miklós nevelőjeként és barát
jaként is számon tart az iroda- 
lomtörténet-írás.

Mint Egyed Emse a kötet elő
szavában, illetve a kísérő tanul
mányban hangsúlyozza, a fi
atalon elhunyt Pataki Mózes 
kötete, amely egyaránt tartal
maz versfordításokat és saját 
költeményeket, stílusirányzatok 
határmezsgyéjén keletkezik, 
felmutatva azokat az ízlés- és 
szemlélettörténeti átalakuláso
kat, amelyek oly jellemzőek az 
1800-as évek elejének magyar 
irodalmára. Az 1805-ben már 
cenzúrára benyújtott kézirat 
huszonnyolc verset, a kötet mot
tójául szolgáló Schiller-idézettel 
együtt 29 „poétái momentum”- 
ot és kilenc példázatot tartal
maz prózai történetbe ágyazva. 
A gyűjtemény szerkezete gon
dos poétái, szerkesztői munká
ra vall, amely stílusban, eszköz
tárában, gondolatiságában, sőt, 
színvonalában, ahogyan a szer
kesztő megjegyzi, „nem marad 
el attól, amit a weimari klasszi

ka vagy a megújuló árkádizmus 
a korban Európában tőlünk pél
dául nyugatabbra produkált.” 

Pataki ízlésbeli orientációját 
jól jelzi, a kézirat leadása és a 
cenzori véleményezés megszüle
tése után, 1806-ban még igazít 
a kéziraton, például beilleszti a 
Schiller halálára íródott sírver
sét, amely egyben a kötet egyik 
legszebb darabja: „Jajgat az ész’ 
le borúit angyala sírja felett./ 
Jo érzések öröm-poharától ré
szegedéit sok/Szép pillanataim 
áljatok égybe elő.”

Kritikai kiadásnak szánja a 
szerkesztő a könyvet -  így a kö
tet nem csak a régi magyar vers 
kedvelőinek szól, egyetemi okta
tásban is kitűnően alkalmazha
tó, a kötet végén található jegy
zetek részletes útbaigazítást 
nyújtanak Pataki olvasmány- 
élményeiről, a versek forrásai
ról, keletkezési körülményeiről, 
amelyekről a kísérőtanulmányá
ban is részletesen olvashatunk.

A Poétái Gondolatok az 
Erdélyi Múzeum folyóirat megje
lenésének 200. évfordulóján lát 
napvilágot -  jó apropó nemcsak 
az ünneplésre, de a versolvasás
ra is.

DEMETER ZSUZSA

W W E X -
„Az ember a halálára születik. Amikor fölismeri ezt, ak

kor válik menthetetlenné az élete” — mondta még 2013-ban, 
az Irodalmi Jelennek adott interjúban Zalán Tibor. Sziszifuszi 
szerepvállalása mégis erről, a menthetetlen megőrzéséről 
szól: kétségbeesett vagy éppen rezignált harc, beletörődés
nek álcázott lázadás, a miért folyamatos kérdése. Ha nincs ér
telme, miért kell küzdeni, miért kell szeretni, majd elveszíte
ni valakit — miközben magunk is védtelenek vagyunk a halál 
megszokhatatlan gondolatával szemben. A magyarázat és ok 
nélküli élet azonban legalább ennyire ijesztő -  mint tükörszo
bában, a heideggeri létbe vetettség állapota megsokszorozód
va tűnik fel Zalán költészetében és prózájában. A Papírváros- 
regényfolyam alkoholista építészhőse, vagy a kopszohiladészi 
elégiafolyam utazója ugyanattól szenved: a pálinka vagy a 
múlt felidézése elfedi, de nem indokolja a félelemmel és a bol
dogság kereséséért folytatott létharcot.

Zalán Tibor idén nyáron lesz 60 éves: első művét (a Sakk
bástya című monodráma) 1979-ben adták ki, azóta pedig 
több tucatnyi verses és esszékötetet, drámát és hangjáté
kot, valamint három regényt jelentetett meg — a már emlí
tett Papírváros-sorozat eddigi darabjait. Bár sokan avantgárd

költőnek tartották, nem köthető egyetlen stílusirányzat
hoz és irodalmi szekértáborhoz sem. A képversek műfajában 
éppúgy otthonos, mint kötött formák vagy a folyóként áram
ló szabadvers világában, közel áll hozzá a vallomásos líra, az 
asszociatív írás és a posztmodern is.

írjon azonban bármilyen műnemben vagy stílusban, Zalán 
szinte minden szövegében játéktérbe hozza az elmúlást -  ez 
munkásságának egészét jellemzi, és egyfajta folytonosságot 
ad neki. A végső kérdés megszállottja, de az elérhetetlen vá
laszt nem a memento móri, hanem a memento vitae szemszö
géből keresi. „Életünk jobb-rosszabb emlékekből áll össze, ezt 
időszerű lenne végre tudomásul vennünk, nincsen jelen, a 
bármiféle jövő pedig választhatatlan” -  mondta a szerző az Új 
Könyvpiacnak, nyilatkozva. Zalán elismeri, annak ellenére él, 
hogy nemigen látja létének értelmét, hiszen az egyetlen vala
mire való ok, a boldogság nem megőrizhető. A pusztulás tuda
ta azonban stimuláló szernek tűnik számára, állandó apropó
nak az emlékezésre és az alkotás folytatására [...].”

KONCZ TAMÁS: Nincs, örökké. Zalán Tibor három  
kötetéről. BÁRKA. XXII. 2014/4.
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10 éves
a FREE CAMP
Még látható a Csíkszeredái Megyeháza Galériában 

az idei, a tizedik FREE CAMP — Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor kiállítása. A Hargita 
Megyei Kulturális Központ által rendezett tábor
nak ezúttal 11 művész volt a vendége augusztus 20. 
és 30. között, akik a tíz nap alatt a városközpont
ban található szocreál épületben, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában rendezkedtek be. Jelen volt 
Emilia Persu, loan Atanasiu Delamare, Berze 
Imre, Damokos Csaba és Botár László (a tábor mű
vészeti vezetője) Romániából, Markéta Petrová 
Csehországból, Ava Radó Harte Amerikából, 
Flavio Galletti és Sandro Saccocci Olaszországból, 
Vásárhelyi Antal Magyarországról, valamint 
Fazakas Csaba Ausztriából.

A Free Camp mára szerves részévé vált a helyi 
képzőművészeti életnek, és ugyanígy a helyszín is 
szerves része a tábornak, tanúja, őrzője az itt zajló 
művészi tevékenységeknek. Még ma is látható ben
ne az elmúlt táborok néhány alkotása: maga az épü
let leválaszthatatlan eleme lett néhány múltbéli, ma 
is élő, a térrel és a természeti környezettel együtt fo
lyamatosan változó műnek.

Idén is otthonos hangulat, baráti légkör jellemez
te a Free Campet, az ismerős arcok, a visszatérő alko
tók már megszokott munkatempójukban dolgoztak. 
Ezúttal mintha háttérbe szorult volna az urbánus 
környezet, a Márványterem és a város hangulata ke
vésbé nyomja rá bélyegét az alkotásokra, kevésbé ad
nak inspirációs lehetőséget, mint korábban. Mintha 
mindenki otthonról hozta volna tartalmait, hogy az
tán a tábor adta munkakörülmények között kibonta
koztassa azokat. Az együttlétet, a végtelen beszélge
téseket, kávézásokat, a közös térben és időben való 
munkát mégiscsak tükrözik az itt született munkák. 
Megteremtették a szabad és termékeny alkotás fel
tételeit, ami kétségtelenül visszaköszön a képeken. 
Azt hiszem, valami ilyesmit jelentett az idei tábor 
szabadsága...

Föld és ég, véges és végtelen, ösztön és ráció fe
szül egymásnak vagy szervezó'dik eggyé laza ele
ganciával. Gesztusszerű vonalak, fegyelmezett 
tempó, dinamika, sodrás. Aprólékos, időigényes tech
nikák, könnyed ecsetvonások, realisztikus tükrö
zés, anatomikus pontosság, jelzésszerű figurativitás, 
esetlegesen szerveződő' formatörténések, antromorf 
alakzatok, a felismerhetőség határait feszegető for
mavilágok, megsemmisítő, végtelen fehérek, min
dent elnyelő, nemcsak a színeket, hanem a formákat 
is magukba szívó drámai hatású feketék terjeszked
nek, artikulálódnak a végtelenben, visszaszorulnak, 
kötnek és oldanak, befelé nyitnak, mélyre vezetnek. 
Festői színesemények, háromdimenziós képi megol
dások. A pillanatok jelentősége, egymásmellettisége, 
egymásutánisága -  az esetlegességeknek is helyet 
adó, azokat rendbe szervező igyekezet. Teljes ellazu
lás, kiengedés, melankólia, belenyugvás. Keserű, iro
nikus, precíz és játékos viszonyulások.

Még az egymástól legtávolabb eső kifejezésmódok 
is nyitottá válnak ezen a kiállításon, megteremtik a 
különféle átjárások, kapcsolódások lehetőségét. Az 
alkotók univerzális, emberi, szerzői kérdéseket fesze
getnek, melyek időnként ismert történetekbe, össze
függésekbe ágyazva, máskor egészen személyes ta
pasztalatokból, benyomásokból táplálkozva izgalmas 
reflexiós lehetőségeket kínálnak.

TÚRÓS ESZTER

K őrössy Jan csi 
em lék ezete
A kultúra jó pár ágazatában 

mondhatja magát nagyhatalom
nak Kolozsvár, de a dzsessz nem 
tartozik ezek közé. Naplónkba je
gyezhetünk ugyan meg-megújuló 
próbálkozásokat (kivált az utóbbi 
tizenvalahány évben), csak hát a 
fesztiválszervezők — akik nyilván 
a marketing oldaláról indulnak — 
nemigen számolnak azzal, hogy a 
dzsessz szervesülése nem mehet 
végbe kívülről és felülről. Akkor 
bontakozik ki adekvát dzsessz- 
élet egy ilyen városban, amikor 
differenciálódik s konszolidálódik 
a bárok esti élő zenélésének rend
szere, ahol nem euró-ezrekért 
szerződnek, hanem pár száz le- 
jes gázsiért, de rendszeresen dol
goznak, mint a műhelyben vagy a 
műteremben szokás. Hétről hét
re, évről évre.

Kolozsvárnak azonban van 
egy Nagy Szülötte, aki a hatva
nas évek végétől a kilencvene
sek elejéig teljesen eltűnt a ha
zai köztudatból, aztán meg már 
nagy öregként s csak mutatóban 
tért vissza Atlantából — akkor is 
Bukarestbe, Brassóba. Kőrössy 
Jánosról (1926-2013), a kivá
ló dzsessz-zongoristáról és zene
szerzőről van szó, akinek a ke
resztneve Iancy, Iancsi, Yancey 
vagy Yancy formában egyaránt 
íródott, csak Jánosként nem. 
Senki sem beszélt még etno- 
dzsesszről, sehol sem volt még ez 
a műfajelméleti terminus, amikor 
Kőrössy Jancsi már javában mű
velte. Sőt, voltaképpen ő „találta 
ki” az autochton román népzené
ből táplálkozó etnodzsesszt.

S itt meg kell állnunk egy gon
dolatfutam erejéig. Alkalmasint 
mi vagyunk nemzetiségorien- 
táltabbak vagy érzékenyebbek 
a kelleténél. Jancsi számára, 
úgy tűnik, a nemzeti hovatarto
zás dolgát messze meghaladta a 
dzsessznyelvek nemzetfólöttisé- 
gére való szüntelen rácsodálko- 
zás. Nem vétene-e a jó ízlés ellen, 
aki nemzetiségi renegátnak mon
daná Kőrössy Jancsit csak azért, 
mert az értékes, veretes és gyö
nyörű román folklórt használ
ta alapanyagként -  saját állítása 
szerint zenéjének 60-70%-os ará
nyában —, tudván, hogy a legnem
zetközibb free-jazz romániai meg
honosításában is ő já rt az élen?!

A hatvanas években 
Lengyelország, Csehszlovákia 
és Magyarország rajongott 
Jancsiért, koncertturnéin kívül 
mindenhol megjelent lemeze is — 
persze az Electrecord sem maradt 
ki - , hogy aztán 1970-ben már az 
MPS Records-BASF katalógu
sában tűnjön fel (Identification).

Igen: Németországba emig
rált, onnan meg kisvártatva az 
Egyesült Államokba. A Johnny 
Ráducanuval (basszus) és Bob 
Iosifescuval (ritmushangszerek) 
alapított Jancsi Kőrössy Trio ne
ve -  a hatvanas években -  min
denkinek csillogást varázsolt a 
szemébe. 1969-től gyakorlatilag 
nyomtalanul kiradírozták a ne
vét itthon, a Mihai Berindei által 
szerkesztett 1976-os dzsessz-lexi- 
konban is hiába keressük.

Az Államokban, e zenefaj ős
hazájában persze másként ítélik 
meg az alkotókat. De Jancsi ott 
is megállta a helyét. Rengeteget 
és igen színes partneri gárdá
val koncertezett, felvételei közül 
emlékezetes marad a Beatles- és 
francia sanzontémákat feldolgozó 
kétlemezes albuma vagy a neves 
szaxofonista, Zoot Sims kvartett
jével közösen felvett 1981-es CD- 
je. Elismeréseinek sorában ta
lán a legkiemelkedőbb a Jimmy 
Carter elnök által adományozott 
„Lieutant Governor’s Award of 
Excellence” kitüntetés.

A kilencvenes évektől az
tán többször is hazalátoga
tott Romániába. Hol Costine§ti- 
en, hol Galambon, hol a brassói 
Aranyszarvason lépett fel idő
sebb és fiatalabb pályatársakkal 
együtt. Ezrek emlékeztek még 
rá akkor is; nem csoda: ifjúkorá
ban a pódiumokon kívül gyakori 
szereplője volt rádió- és tévémű
soroknak, filmgyárak stúdióiban 
is dolgozott. Nyolcvanéves korá
ban, 2006 decemberében a szüle
tésnapi megakoncert a bukaresti 
Atheneumban négy órát tartott. 
Jancsi nem hagyta, hogy zenész 
barátai játsszanak neki köszön
tésképpen: ő maga játszott min
denkinek, élők tiszteletére és hol
tak emlékére. Dán Mizrahynak, 
a román zsidó zongoraművész
nek éppúgy kedveskedett zenéjé
vel, mint ahogy Stela Popescunak 
vagy Mádálin Voicunak.

Kőrössy Jancsi munkásságáról 
és konkrét műveiről a magyar (és 
a kolozsvári) zenekedvelők általá
ban keveset tudnak. Akik igazán 
értékelik őt és szellemi hagyaté
kát, azok elsősorban a zenész ta
nítványok, akik Jancsitól a türel
met, akkurátus zeneértelmezési 
stílusát, kultúraalkotó tudatos
ságát, a zenei gondolkodás vi
lágosságát, szabatosságát sa
játíthatták el. Szakmaisága és 
zeneköltészetének árnyalatgaz
dagsága még sok nemzedék szá
mára „tankönyvi” értékű referen
cia lehetne.

JAKABFFY TAMÁS
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Októberi évfordulók
I -  110 éve született Folke Fridell svéd író
2 — 145 éve született Mohandasz Karamcsad Gandhi indiai

filozófus
110 éve született Graham Greene angol író

3 -  460 éve született Fülke Greville angol író
85 éve született Eduardas Miezelaitis litván költó'

4 -  120 éve született Frans Gunnar Bengtsson svéd költő
5 -  150 éve halt meg Madách Imre magyar író
6 — 180 éve született Dobsa Lajos magyar író

100 éve született Thor Heryerdahl norvég író 
2100 éve született Caius Sallustius Crispus 
római történetíró

7 -  140 éve született Josef Stefan Kubin cseh író
8 -  260 éve halt meg Henry Fielding angol író

150 éve született Branislav Nusic szerb író
9 — 460 éve született Balassi Bálint magyar író

120 éve halt meg Justh Zsigmond magyar író
10 -  180 éve született Aleksis Kivi finn író
I I -  95 éve halt meg Kari Adolf Gjellerup dán író

120 éve született Borisz Andrejevics Pilnyák orosz író
12 — 80 éve született Fábián Ernő romániai magyar filozófus

110 éve h a l t  m eg § te fa n  P e tiá  ro m án  költő
13 — 160 éve sz ü le te tt M ih a il D. C ornea ro m án  költő

145 éve h a l t  m ag  C harles-A u g u stin  de S ain t-B euve fran c ia  
k r it ik u s

14 -  80 éve született Hervay Gizella romániai magyar költőnő
210 éve született Grigol Orbeliani grúz költő

15 -  340 éve halt meg Róbert Herrick angol költő
200 éve született Mihail Jurjevics Lermontov orosz költő

170 éve született Friedrich Nietzshe német filozófus
16 — 160 éve született Kari Kautsky német politikus

320 éve halt meg Samuel Pufendorf német jogász
17 -  150 éve született Elinor Glyn angol írónő
18 — 50 éve halt meg Barta Lajos magyar író

120 éve sz ü le te tt D éry  T ibor m a g y a r író
120 született Jurij Nyikolajevics Tinyanov orosz író

19 -  380 éve született Vang Sih-csen kínai költő
20 -  490 éve halt meg Thomas Linacre angol humanista

160 éve született Arthur Rimbaud francia költő 
21-210 éve született Jósé Antonio Maitín venezuelai költő
22 -  160 éve halt meg Jeremias Gotthelf svájci író

80 éve sz ü le te tt Pom ogáts B éla irodalom tö rténész
23 -  90 éve született Sergiu Färcä§an román író

280 éve született Nicolas-Edme Restif de la Bretonne 
francia író

24 -  145 éve született Gudmundur Fridjónsson izlandi író
25 -  170 éve született Joseph Etienne Marmette kanadai író
26 — 130 éve halt meg Ion Codru-Drágu§anu román író
27 — 340 éve h a lt  m eg H a llg r ím u r P é tu rsso n  iz lan d i költő

100 éve született Dylan Thomas walesi költő
28 -  260 éve halt meg Friedrich von Hagedorn német költő

170 éve h a lt  m eg K isfaludy  S ándor m ag y a r költő  
145 éve sz ü le te tt Jo h a n n e s  L in n an k o sk i f in n  író  
310 éve h a l t  m eg Jo h n  W illiam  Locke angol filozófus 
60 éve h a l t  m eg N agy  Lajos m a g y a r író

29 — 90 éve h a l t  m eg F ran ces  E liza  B u rn e tt a m e rik a i írónő
30 — 380 éve halt meg Káldi György magyar műfordító

30 éve halt meg Korda István romániai magyar író
31 -  50 éve halt meg Bóka László magyar író, kritikus

500 éve született Wolfgang Lazius osztrák humanista 
? — 530 éve halt meg Luigi Pulci olasz költő

Beszélgetés
VÍZSZINTES
1. Baltasar Grácián spanyol író ta

nácsa; első rész. 10. Felénk szállít. 11. 
Izom is kifejti. 12. Oxigénmódosulat. 
15. Hajadon lányok fejéke. 17. A 
másikkal. 18. Klasszikus kötő
szó. 20. Matematikai, röviden. 21. 
Fehérgyarmat mellett lakik. 22. 
Helység polgára. 24. Kinyílik az aj
tó. 25. Bért javít. 26. Görög mitoló
giai királylány. 27. Üres gyomor ér
zete. 28. Angol nemesi előnév. 29. 
Súlyarány, röviden. 30. Gödröt mé
lyít. 31. Szólam a női kórusban,
32. A lengyel pénznem rövidítése.
33. Szálhúzással és hímzéssel ké
szült szegélydísz. 35.... meridiem; 
délelőtt 36. Annál lentebbi helyről. 
37. Mindenható. 38. Ravaszdi ki
csinye. 40. Sportszán. 41. Magad. 
42. Hanga. 43. Gyertyabél. 45. 
Övesállat. 46. Bejglitöltelék. 47. 
Órahang egyik fele.

FÜGGŐLEGES
2. Indulatszó. 3. Tüzesen tán

col. 4. Kalkulál. 5. Balti nép tag
ja. 6. Maláj földszoros. 7. Egyhangú 
zsonglőr! 8. Mózes szolgája a 
Bibliában. 9. Felvilágosult, an
golul. 13. Váltott evezőlapát. 14. 
Nagyon megkedvelő. 16. ... Hafun; 
Szomáliái hegyfok 17. Buenos ...; 
Argentína fővárosa. 19. Dravida 
nép. 21. Hordókészítő. 23. Kerület, 
röviden. 24. A tellúr vegyje- 
le. 26. Szalagcsokor. 27. Vivátoz. 
29. Támlás, karfás kerevet. 31. 
Hangya, angolul. 33. Végső formá
jához közeledik. 34. Egyhangú fú
ga! 35. Hadmérnök volt (Lajos). 36. 
Baltasar Grácián tanácsa; második, 
befejező rész. 37. Elektromosan töl
tött elemi részecske. 39. Időegység. 
40. Azerbajdzsán fővárosa. 43. 
Batu rangja, 44. Amerikai hírszer
ző ügynökség. 46. Holnapig. 48. 
Káté!

R.T.

A Helikon 17. számá
ban közölt Ateizmus cí
mű rejtvény megfejté
se: Hála Istennek, még 
mindig ateista vagyok. i19 4 8 4  1 0 0 0 0 0 6 5 3 9
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNYl  J Primäria $iConsiliul 

Local Cluj-Napoca

Proiect rea liza t cu sprijinul P rim árie i §i Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi Tanácsa is tám ogatja.
P ro iec tu l su s^ ine  c a n d id a tu ra  o ra§ u lu i C lu j-N apoca la  t i t lu l  
de C a p ita lä  C u ltu ra lä  E u ro p e a n ä  2021 
L a p u n k  tá m o g a tja  K olozsvár E u ró p a  K u ltu rá lis  F ővárosa  
2021 c ím re  b e n y ú jto tt p á ly á z a tá t  
K ia d v án y u n k  a  Román K ulturális M inisztérium  tá m o g a tá s á v a l je le n ik  m eg

^  VicrrniLiVisít cluj
The Heart o f Transytvania
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DEMETER ZSUZSA; kritika
MÓZES ATTILA; próza
KECSKÉS TAMÁS ÖÜNOR: eivaMszwkesztő

PAPP ATTILA ZSOLT lámmíve- «U* 
LÁSZLÓ NOÉMI; vers, műíbnbtáe 
RÁKÓSSYTIBOR: mőssaki szerkesztő

NzíMmtogcpí»« (őnktős, FÄ2AKAS-BOTON!): nvnttuaűo a-Misrtotfelusj. Kis Miklós református íajtokwpont 
A «zerktiüaősóg cftite 4Ö0024 Cká-Napotu, sír. Pragalj/ui Ti 7f> 245 !«0.4r02(U U169Ó, teMon/í«* Ui(>4!<)26-t 4ai >77. vtUumposH kvart.h«Wk<>n%maíI.«^un
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