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Elöljáró b eszéd
Amikor Döbrentei Gábor pennát ragadva íróasztala 

fölé hajolt, talán nem gondolt arra, hogy 2013-ban va
laki egy másik íróasztalnál ül számítógépe elé, magyar 
nyelvre állítja át a billentyűzetet és elkezdi írni e soro
kat. Amikor 1946-ban az éppen aktuális kolozsvári iro
dalmi lap főszerkesztője leült az írógéphez, nem sejt
hette, hogy 1990-ben már Helikon néven jelenik meg a 
kincses városban szerkesztett irodalmi lap, és frissen 
kinevezett fó'szerkesztöje, Szilágyi István sem tudhatta 
akkor, hogy az éppen most íródó sorok milyen formát öl
tenek.

Most az ír elöljáró szavakat, akinek a staféta átvétele 
után nincs egyéb feladata, mint — előre nézve, és ha kell, 
visszafogva a szárnyak verdesését — az eddig felgyűlt 
tapasztalatokat kamatoztatni és a lehető legjobbat he
lyezni az olvasók elé mindabból, amit kortárs magyar, 
kortárs erdélyi magyar irodalomnak, vagy még általá
nosabban: irodalomnak szokás nevezni.

A minőségi folyóirathoz, a háborúval ellentétben, nem 
elég az a három dolog, amit győztes, avagy éppen vesz
tes csaták előtt emlegetni szokás, valami másra is oda 
kell figyelni ilyenkor, amit szükséges feleslegnek nevez
hetünk. Ezt a valami mást azonban nem feltétlenül kell 
észrevennie egy kéthetente megjelenő irodalmi lap ol
vasójának. Egy irodalmi lap nem attól jó, hogy olvasója 
tudja okát, elég, ha örömmel veszi kézbe, elég, ha érzé
keli, hogy az adott irodalmi lap -  itt és most a Helikonról 
van szó -  megfontoltan tör egy, az olvasók által egészen 
pontosan be nem határolható cél felé. Ez a cél, egészen 
pontosan azért nem határolható be, mert a Helikon szá
mára nem léteznek határok a magyar irodalmon belül 
és nyitva áll a különböző vélemények, a minőség előtt, 
érkezzen az bármilyen irányból is.

Az irodalom addig élő, amíg változik, alakul, amíg 
hajlik a visszatekintésre, saját megújulása érdekében. 
Az elmúlt évek változásai is ezt jelzik — az, ahogy régen- 
te jól ismert rovatok újra megtalálták helyüket lapunk 
hasábjain —, miközben a Helikon korábban már felmuta
tott erényeiről sem feledkeztünk meg. A szerkesztői csa
pat ifjabb része éppen e sajátos helikoni szemléletnek 
köszönheti, hogy helyet kapott az irodalomban, és ahogy 
ez stafétaváltások idején szokás, mérleget vonhat.

Minden hétköznapi gond ellenére, a mérleg ismét a jö
vő és az irodalom javára billen el. Jó esély van rá, hogy 
az a bizonyos kő, ami egyesek szerint ott lebeg a Helikon 
ormai fölött -  hasznunkra váljon.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov: Emigránsok XIV, Sztravinszkij
1. O roszország  távo lod ik ...

A Latin negyedben, az utcán 
futottunk össze. „Mit csinál?” -  
érdeklődtem. Bárba ültünk be.
Abszintot ittunk. „Komponál. -  
sóhajtott. -  Egy zongoraversenyt.
De erről minek is beszélni?
Oroszország távolodik.
Remélni? Félni? Szavak! Élni 
kellene tudni, berendezkedni 
idegenben. Ki mit talál?”
Háta mögött, fehér falon 
vigyorgott sunyin a halál.

Később a zongorához ült, 
s az arca lassan felderült.

2. F elhívás kerengőre

Hónapokig Lengyelországban, 
egy ismerőse birtokán 
élt. Jöttek újabb táncjátékok, 
titokban boldog volt. Talány, 
hogy mért is jött el végül onnan?
Talán mert jöttek a hírek.
Feldúlták. Tudta, egy emigráns 
végül teher mindenkinek.
„írhatnánk együtt egy balettet.
Nincsen valami ötleted? -  
Kortyolt bele a poharába 
s tükre felül rám nevetett. -  

Gyagilev új műveim várja.
Be is mutatja nemsokára.”

3. T a lpsim ogatás

Hogy miért a talpsimogatást 
kezdtem el? Figyeltem az arcát.
„Hogyan? Két nő mezítelen 
érintgeti össze a talpát?
Milyen perverz vagy, hercegem.
Nem gondoltam volna soha.
Ámbár ötleted zseniális.
Két nő kell és egy ostoba 
férfi, amint meglesi őket, 
talpuk össze érintgetőket.
Szoprán, mezzoszoprán, tenor.
Egy holdfény sütötte lapály.
Szeretők háromszöge. A nyár.
Dúlt érzelmeikben a terror.”

4. H urokban

Nem akartunk berúgni, ezért 
a harmadik abszint után, 
rátértünk a laza sörökre, 
hurkot vetett a délután, 
s a fejem szorult a hurokba,

míg kíváncsian érdeklődött,
„hogy honnan jött az ötletem?!
S  ezek az orosz eszelősök...”
Nem volt mit tenni, elmeséltem, 
vizaví egymás talpával, 
remegő, lázas tükörképek, 
láttam Lénát, egy másik lánnyal.

S  hogy akkor robbant szét az éden, 
a szégyen kába éjjelében.

5. R ózsaszín  ta lp a csk á k

Szinopszis Sztravinszkijnak

Párizsban, egy este, a manzárdszobánkban, 
Lénám Leácskával kettesben találtam. 
Csókolóztak vadul, ruhájuk levették, 
olvadozni kezdett a fűzöld szemfesték. 
Egymással szemben, szétvetett lábbal ültek. 
Derengett szemérmük, ezzel sem törődtek. 
Buzgón emelgették magasba a talpuk, 
lassúdan, remegve ért össze a sarkuk.
Rózsás talpacskáik egymáson köröztek.
Talp a másik talpon, nyögve édelegtek. 
Lábujjaik össze-visszagabalyodtak, 
és a fürge talpak, csúsztak, egyre csúsztak 
előre, majd hátra. Meddig és mivégre? 
Talpsimogatás?! De mikor lehet vége? 
Önállósultak már, másikról leváltak, 
egymást figyelgették, orvul lesben álltak, 
néhány pillanatig pihentek egymáson.
Bizarr volt az egész. Vetített rémálom.
Égő csipkebokor, nimfomán boszorkány, 
talpa köröket ír egy nimfácska talpán.
Más nem nagyon történt, ámbár észrevenni 
alig is lehetett, kezdtek dideregni, 
a málnabimbóik meg-megmerevedtek, 
zöldre mázolt arccal, lázasan remegtek, 
olybá tűntek, mint két idetévedt sámán, 
de Senkise látta, sarokban guggolván, 
rózsás talpacskáik, amint összeértek, 
sóhajtozva, nyögve, lágyan didergőztek.
Majd bontott kagylóként egyszerre kitárult, 
karmazsinvörösen lüktetett elárvult 
bibéjük, egymásnak mozgó tükörképe, 
talpaik súrlódtak talpaikon. Végre 
érteni kezdtem a rituálé célját -  
kapiskálni kezdtem, ideje volt, Lénát! -  
Nem érinteni meg egymást! Csak a talpak 
ülhetnek víg, pajzán, nyári lakodalmat. 
Nincsen kézi munka, nyali-fali, semmi! 
hisz felettük strázsál szigorúan Senki, 
az orosz népmesék láthatatlan hőse, 
kissé döbbent, mert nem tudhat mindent ő se. 
Talpacskák csúszkálnak a kéj meredélyén, 
feljuthatnak-e a csúcsra, így, a végén?
Meg alig rezzennek, szélben vadvirágok, 
kiszolgáltatottan ringanak a lányok.

Álmatlan, holddal vert, ezüst éjszakákon, 
Léna s a kis szöszke talpcsókjait látom. 
Elképzelhetetlen hosszasan kivárva, 
félig behunyt szemmel, mennek le alfába.
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Senkise

a reprezentatív folytatás

Rákérdeztem rögtön, Lénát megdöbbentve.
„Talp a másik talpon. De miért? Mi végre?”
„Honnan tudod?” -  bámult. -  „De hát mindent láttam.” 
„Ottan nem volt senki.”„De őis én voltam.”
„Kicsoda?” -  nézett ő idegesen énrám, 
árnyékok cikáztak pírba borult arcán.
„Senkise, az orosz mesék titkos hőse, 
még Odüsszeuszt is sokáig kísérte.
Nem mutatkozhatott valós alakjában, 
de az utazásán mindég is jelen volt, 
a szigeteken is. Zúgó tengerárban.

Seholból jön Senki, nézzed, éppen itt van,
Ott ólálkodik a homályos sarokban.”
„De mit akarhatna?”„Nem akar ösemmit. 
Egyszerűen csak néz, bennünk gyönyörködik. 
Képzeld el Mejerhold feltündökló' arcát, 
Zinaidával ők azonnal lejátsszák.
Balett mindenképpen. Zene is kell hozzá! 
Sztravinszkij őrülne, ha meg is láthatná.”
„Ha senki se vagy te, legyél végre senki.
Ne igyekezzél hát mindég tündökölni.
Ezt nem mondhatod el! -  fújt dühösen Léna. -  
Megígéred nekem, itten, mostan, még ma.
Mert nem fecseghetsz ki mindenkinek mindent. 
Hallgatni fogsz! Esküdj! Hiszed a jó Istent?!
Ez a legtitkosabb szabadalmam, tudjad, 
hallgass, kérlek, a nagy szájadat befogjad. 
Hidd, én nem akarom közkincsé is tenni,

hiszen, ha már mások is tudhatnak róla, 
minden varázslatát végképp elveszíti.”
Mejerhold így sajnos nem játszhatta le, 
és nem született meg a Sztravinszkij-balett.
Végérvényesen csak a hármunk titka lett, 
és a kis nimfácska is kitűnt a képből.
Húsért ugrott le és nem jött meg vidékről.
A háború vad zűrzavarába veszve, 
a dühöngő spanyolnátha elvihette.
De mi együtt, ketten sokszor lejátszottuk, 
önmagunkat végképp megbolondítottuk, 
elképesztő lassan, hosszasan kivárva, 
egymás talpaival kéjesen eljátszva.
Még látom magunkat: talp köröz a talpon.
Sokszor lep így meg a felparázsló alkony, 
míg szétvetett lábbal fekszik velem szemben, 
rózsás talpacskáit talpammal igézem.
Kagylóként tárul ki a szeméremajka, 
de meg nem kezdődhet még az örök hajsza, 
meg nem is mozdulhat, nem fogad magába, 
csak lázas talpaink érintgetik egymást, 
hisz minden játéknak megvan a szabálya.
Már kiráz a láz is, annyira kívánom.
Mégse mozdulhatok, időmet kivárom.
Jeleket rajzolgat talpamra kis talpa, 
kérdőjeleket, vad szerelmünk titkait.
Megfejthetem-e, megérthetem-e végre,
Vagy gyötrelmeimnek sose lehet vége?
Reszketünk, remegünk, kánonban vacogunk, 
akár ők akkor ott, alfába zuhanunk.
Behunyt szemmel élem át a rituálét.
Rekedten kérdezi: „uram, kielégült?”
Arcán futó mosoly, bohó, önelégült.
Külön bolyongunk el közös éjszakánkban.
„Ez az, amit fel nem lelhetsz soha másban!”
Fejünknél áll, bámul kíváncsi Senkise.
Mégsem én lehetek. Homályban tűnik el.
„Valójában soha nem volt itt senki se?” 
kérdezem, de ő mélán elborong, nem felel.
„Gyi macsi -  ráz. -  Nyizsnij Novgorodba, gyí, gyí!
Mit érdekelhetne? Nem izgat már semmi.” -  
Már inog fölöttem Léna könnyes szemmel, 
újra meg újra a talpamhoz ér talpa.
Foglyul ejt, setét, bús, végtelen az éjjel.
Hálójába kerít bűbájos hatalma.

Nem írtam meg. Igor mindhiába várt.
Én őt várattam. 0  meg a halált.

Ez a különös versciklus — egyébként a harmadik kötetben, 
a Fúriák ban sem jelenhetett meg, a költő tiszteletben tartot
ta imádott felesége kívánságát, s amikor, nagyapám hagya
tékát kutattam, a párizsi füzeteket tanulmányozva akadtam 
rá, bizonyára a szintén Sztravinszkijnak ajánlott Fúriák cí
mű versciklus — eredetileg balettforgatókönyv — előtt íródha
tott, s megvilágítja egyrészt a költő és a zeneszerző különös 
kapcsolatát, másfelől meg bizarr témája -  az érzéki talpsimo- 
gatás is érdekló'désre tarthat számot. Egyetlen barátjának 
mutatta meg, amint arról egy Bogdanov-vers is tanúskodik, 
Hodaszevicsnek, aki különben óvta őt a túlzott pornográfiá
tól, hangsúlyozva az orosz költészet mindenkori tartózkodá
sát az ilyesfajta részletezésektől. Ez a ciklus azonban elké
pesztette és elbűvölte. Sajnos, amikor a hagyaték rendezése 
közben ráakadtam, Léna nagymama már nem élt, ezért sem 
kérhettem tőle felvilágosítást, miért is tiltotta le. Maradjon ez 
hát kettőjük titka. A ciklust viszont beillesztettem a Fúriák 
versei közé, egy feljegyzésben még szerepelt a tartalomjegy
zékben, igaz, kérdőjellel, nem volt nehéz dolgom. — Tatjána 
Bogdanova
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VISKY MÁRIA

K öltőiség szavak n élk ü l
Plugor Sándor gyűjteményes kiállításának margójára
A kolozsvári Quadro Galériában 2012. 

november 14-30. között Plugor Sándor 
műveiből nyílt gyűjteményes kiállítás. A 
tárlat a művész életművének kiemelkedő' 
alkotásait vonultatta fel: a korai korszak
ból származó olajfestményeket, az Öregek 
könyve sorozat válogatott darabjait, kife
jező' aktrajzait, fémkarcait, játékos mono- 
típiáit láthattuk, s a már ikonikussá vált 
lovas kompozíciókból, illetve ördögös vén- 
asszony-rajzaiból is bemutattak néhá
nyat. Az újdonságot képező', Szalay Lajos 
Hatvan rajza (1941) után készült másola
tok érzékletesen számoltak be Plugor ki
vételes rajzkészségéről, jó megfigyelőké
pességéről és kitartó munkájáról, amely 
nemcsak ez első alkalommal kiállított 
rajzokra, hanem a művész teljes mun
kásságára jellemző. A Székely Sebestyén 
György, a Quadro Galéria igazgatója ál
tal rendezett tárlat a galéria katalógussal 
kísért kiállítás-sorozatának része, amely
nek célja az erdélyi művészet kiemelkedő 
alakjainak művészettörténeti igényű be
mutatása. A megnyitón Szűcs György, a 
Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-he
lyettese méltatta a kiállítást, mely után 
Miklóssy Mária festőművész, a művész öz
vegye emlékezett Plugorra. E művekben 
nagyszerű humort fedezünk fel. Mégis, a 
nézó' meg-megáll egy pillanatra, és vala
mi mélységes keserűséget is érez e vidám
ság mellett. Mi lehet a titka ez ellentmon
dó jelenlétnek? Lehetséges-e a kettőt egy 
alkotásban egybeforrasztani? A változatos 
műfajokban alkotó Plugor mesterien ra
gadta meg a lényegét egy arc vonásainak, 
egy-egy mozdulatnak vagy testtartásnak: 
művein a biztos rajztudás szintetizálá
sa mutatkozik meg. A lényeg megragadá
sa viszont sokkal magasabb szinten is ki
fejeződött művészetében, s ez az életnek, 
az emberi sorsnak, az emberségesség
nek az összegzése. A hétköznapok fájdal
mainak egyszerű közlésére vállalkozik, s 
ezt oly közvetlenül éri el, az emberi sorsok 
tragikumát olyan ízes humorral közelíti 
meg, hogy üzenete emészthetővé, egyúttal 
elgondolkodtatóvá válik. Mindezt játszi 
könnyedséggel teszi: technikájában, esz
közhasználatában humoros, játszadozó, 
miközben lényegileg drámai dimenziókat 
érint. A művész ars poeticájának tekint
hető célkitűzés, miszerint ,játszani ké
ne, hogy úgy tűnjön, csak játszunk” (1998) 
úgy bizonyul, megvalósult.

Az 1963-ban szülőfalujában, Kökösön 
készült tusrajz-sorozatának modelljei 
szülei és a falubeliek voltak, ezeknek egy 
részéből 1976-ban Szilágyi Domokosnak 
a rajzokhoz készült költeményével együtt 
készült el az Öregek könyve. A kismére
tű, helyszínelésként elkészült gyakorla
tok viszont önálló művekként állják meg 
helyüket: a fiatal művész érzékletesen 
fogalmazta meg a kimondhatatlant, az 
öregség méltóságát és egyben tehetet
lenségét. Csíki Lászlónak vallotta rajzai
ról, hogy „...mindenik valami szimbólum. 
Az elem konkrét legyen, de ne a konkrét

elemet nézd benne, ha kész van. Vers ez 
vagy zene. Azt lásd, amit bele tudsz néz
ni.” Amit csak megérthet a néző a körmét 
vágó öregasszony görnyedésébó'l, a hétköz
napi gondokkal terhelt, álmát alvó öreg
ember vagy a haldokló Soós mámi látvá
nyából, azt mind kifejezi Plugor egyszerű 
vonalvezetéséből, ráncos arc- és kéz-meg
formálásaiból, kiegyensúlyozott kompozí
cióiból származó költőisége.

Az irodalomhoz való szoros kötődése 
nem csak költőkkel, írókkal ápolt barátsá
gai által jött létre. Az irodalommal szembe
ni átható érzékenységéről tanúskodik szá
mos vers- és drámaillusztrációja. Beszédes 
Miklóssy Mária szóhasználata: „karcokat 
készített Illyés Gyula, Ady Endre, József 
Attila, Szilágyi Domokos és Farkas Árpád 
versei ürügyén” — hisz valóban, ezeknek a 
fémkarcoknak, valamint tusrajzoknak az 
irodalmi művek elsősorban csak apropó
ként szolgálnak. A sűrű, vékony vonalak fe
hérjének a fémkarcok fekete hátteréből va
ló szálkás kiemelkedése expresszív, sajátos 
értelmezést ad az irodalmi műveknek, me
lyeknek a képzőművészeti alkotások nem 
alárendeltjeivé, hanem öntörvényű, egyen
rangú társaivá válnak.

Plugor fő grafikai műfajában, a tusrajz
ban bontakozott ki legteljesebben, s ezek 
a vonalversek széles palettájú kísérletezés
ről beszélnek. Míg az Öregek könyve so
rozat jellegét Bölöni Sándor „grafikai föl
jegyzésekként” említi, az Angyallétrából 
(1995) ismert aktok szinte egy-egy zárt 
görbe vonalból állnak, a nagyméretű, bib

likus témájú vagy öregeket és ördögöket 
felvonultató tusrajzai pedig már kusza vo
nalhálós kompozíciók. Plugor aktrajzai 
rendkívüli líraiságot tükröznek, ugyan
akkor figyelmes szerkesztés, a technika 
biztos uralásának gyümölcsei: bár egy-két 
légies tolihúzást látunk, a költő keze biz
tosan tudta, hol kell megtörni a vonalat, 
hol kell az érzékiség kifejezésére erősebb

körvonalat használni, s hol kell sejtelme
sen fehéren hagyni egy hajlatot. Az alko
tott művek szavak nélküli versek a női
esség tiszteletére, az ártatlanság és a kéj 
lágy metaforái. E grafikák elkészülése „a 
vonal tudatos vagy spontán »kilengése«, 
játék is természetesen” — vallja Plugor, s 
az eredmény is játékos: az alapos kigondo
lás a művész titka maradt.

A fiatal test vonalaihoz kötődő csodá
lattal ellentétben a művész nagymértékű 
megértéssel fordul az öregek megjeleníté
séhez, amely a pályakezdéséből származó 
alkotásairól, és utolsó, az 1990-es években 
készült tusrajzairól is egyaránt visszate
kint a nézőre. Az aktokon megfigyelhe
tő lágy vonalak megtörnek, megjelennek 
az arcokon a ráncok, a kezek göcsörtös- 
sé válnak, s megnyúlt mozdulatok helyett 
megterhelt idős édesapák és édesanyák 
jelennek meg. Mert Plugor minden öreg
asszonyában édesanyját és minden vén
emberben édesapját láthatjuk, akiket oda
adással örökített meg számos alkalommal. 
Az idős ember békés együttléte a szuny- 
nyadó macskával, báránnyal, vagy a hu
morral megformált ördög jelenléte a tör
ténelem vagy mindennapok nehézségein 
gyötrődő emberrel, az öregasszony alázat
tal és drámaisággal imára kulcsolt keze 
-  gyakran előforduló témák e kompozíci
ókon, amelyek az alkotó szülőföldhöz kötő
désének, s az ottani emberek sorsának tág 
perspektívából rálátó meghatározásai.

Plugor minden esetben figurális képei 
olyan elvont jelentést hordoznak, amelyek 
modernné teszik a hagyományos elemeket 
is. Esztétikai értékéről beszél komoly-játé
kossága, a keserű, a drámai derűs ábrá
zolása, határozott szerkesztésének köny- 
nyedsége. E művek Kosztolányi kérdéseit 
idézik fel bennem: „Akarsz-e játszani min
dent, mi élet? /(...) s akarsz, akarsz-e ját
szani halált?” -  és határozott választ ad
nak rá.

Lapszám unkat a kolozsvári Quadro G alé
riában rendezett Plugor Sándor retros
pektív k iá llítás anyagából válogatott raj
zokkal illusztráltuk .
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JERZY PILCH

Polonéz m ars
részletek

I .

Az Atya, a Fiú és a Történet Szellemének 
nevében, Ámen. Ötvenkettedik szüle
tésnapom előestéjén eldöntöttem, hogy 
másnap megismerek egy új nőt. Régi, 
mindeddig nem tudatosított vágyam kris
tályosodott ki bennem egyszerre.

Nem puszta szórakozásba kezdtem, 
nem volt ez sem játék, sem pedig foga
dás. Könnyelműségem sem volt eltúlzott. 
Ambiciózusan és megfontoltan szándé
koztam huszonnégy óra leforgása alatt 
meglátni, megismerni és elcsábítani egy 
intelligens, karcsú és legalább százhet
ven centiméter magas leányzót, diszkré
ten harminc felett.

Meg akartam lepni magam egy inten
zív ajándékkal, és meg akartam bizonyo
sodni affelől, hogy képes vagyok meg
lepni magam egy intenzív ajándékkal. 
Látszatra ugyan még formában voltam, 
de éreztem, hogy a bennem lakozó bestia 
kezd fokozatosan kipurcanni. Továbbra 
is örvendtem a hiú reputációnak -  igaz
ság szerint a hiú reputációból tartottam 
el magam. A cinizmus minden látszat el
lenére sem volt soha erős oldalam; a nők- 
ró'l szóló történeteimre jellemzó' irónia és 
eszközcentrikus perspektíva az ó'általuk 
okozott sebeket volt hivatott palástolni. 
Most cinizmusom maradékával, iróniám 
utolsó falatkáival és az eszközcentrizmus 
látszatával álcáztam a kiábrándultságot 
és a nosztalgiát.

Legalább egy bő éve emésztett a rossz 
előérzet, a szívem reszketett, a transz
cendens pedig mind egyértelműbben ka
csingatott felém. Emlékeim megírásá
ban és a zenehallgatásban kerestem 
enyhet. Az emlékek rövid időre, követ- 
kezetlenül nyugtatták idegeimet; a zene 
tartós és kiadós megkönnyebbülést nyúj
tott, de a konzekvenciák rémesek vol
tak: a Varázsfuvola után megtapasztalt 
hiányérzet már-már elviselhetetlennek 
bizonyult, a Gluck-áriát követő másna
posságot alig éltem túl. S a művészetek 
legmagasztosabbika mindemellett ör
vényként szippantott a mélybe. Úgy so
dort valami a zenehallgatás, mint vala
mikor az ivás irányába. Ez a vonzalom 
megmutatkozott a szerelmi életemben is: 
a zene múzsái egyre nagyobb előnyre tet
tek szert nálam.

Akkoriban a figyelmem legin
kább egy hatalmas karrier elején álló 
balettáncosnő, egy éppen hatalmas karri
erjén dolgozó operaénekesnő és egy, a ha
talmas karrier végén leköszönőfélben le
vő, viharos múlttal büszkélkedő hegedista 
között oszlott meg.

Mindemellett -  magától értetődően -  
szünet nélkül hívogattam különböző lá
nyokat; modelleket, pincérnőket és közép- 
iskolásokat csábítottam el; nyelvoktatás 
ürügyén fáradhatatlanul alakítgattam 
az egyetemi tanárnők névsorát; veszélyes 
viszonyokba keveredtem egy étvágyger
jesztőén kövérkés medikushallgatóval; 
buktam az eszmecserékre egy filigrán, 
és egyáltalán nem az én ízlésemnek meg
felelő angolirodalom-történésszel; mág
nesként vonzottak egy tökéletes véletlen 
folytán megismert göndör központozás
virtuóz ellenállhatatlan bájai, miköz
ben arra vártam, hogy bizonyos fiatalka 
munkásnő visszatérjen Dublinből (a vele 
való telefonbeszélgetésekre egy egész cso
mó pénzt ráköltöttem); a valamikor híres 
rövidtávfutónő, akivel 1999-ben heves ro
máncot folytattam le, s aki a közelben 
lakott és nem akármilyen csábítást je
lentett; gondolataim időnként a magas, 
törékeny, barna hajú Majka, időnként a 
masszív, molett, albínó Magda körül já r
tak, akik az azelőtti nyáron látogattak, 
és akik ugyanolyan mértékben hevültek 
énirántam, mint egymás iránt; egészen 
komolyan fontolgattam a házasságot egy 
bizonyos észtországi milliomosnővel, nem 
tartózkodtam az utcalányoktól és folya
matosan a kitörő lelkesedés és vágy jég
zajlásában éltem, melyet a még előttem 
álló, létfontosságú ismeretség gerjesztett.

Csakhogy az énekesnő, a balettáncosnő 
és a hegedűművésznő voltak gyötrődé
sem legfőbb pillérei. A (kritikusai által 
Angyali Gégeként emlegetett) énekesnő
vel volt a kapcsolat a leghosszabb, legin
tenzívebb és messze a legbonyolultabb. A 
balerina nem tartott soká: az orgazmuson 
kívül egyetlen emberi érzésre sem volt fo
gékony. A hegedűművésznő csak nemrég 
lépett színre, s nem mindennapi bájával 
azonmód elvarázsolt. A mély érzelmek 
különösebben nem foglalkoztatták, de a 
dekoltázsában, a mellei közt felsejlő ár
nyak hatalmas erővel tudták megmoz
gatni a társadalmat.

O volt hármuk közül a legidősebb, 
legszebb és legvandálabb. A negyve
nen jól túlvolt, húsa szépiaszínben já t
szott. A vonásai finomak, az alakja egy 
fitneszedzőé. Időnként a világ legokosabb 
emberének tűnt, időnként nem fért hozzá 
kétség: a libák leglibábbikával hozott ösz- 
sze a sors.

Kitartóan bizonygatta, hogy a Szent
lélek megajándékozta és hogy olvas
ni tud az emberek gondolataiban. 
Pszichoterapeutához járt, akit a fárasz
tó szeánszok alatt pszichésen felkoncolt. 
Minden héten öt napon át búzacsírával 
táplálkozott, kedden és csütörtökön edző
teremben edzett. Hétvégenként nem kelt 
fel az ágyból, gyomorkeserűt vedelt egye
nesen az üvegből és úgy telezabálta ma
gát, mint egy állat.

Telefonon keresztül elképesztő disznó- 
ságokat fecsegett, megrázóan pornogra
fikus esemeseket küldözgetett és minden

romlottsággal teletűzdelt leveleket Íroga
tott -  ennek ellenére heteken át nem en
gedte magát megcsókolni.

Mindennek tetejében imádta a japán 
vendéglőket és csak ott volt hajlandó ta
lálkozni. A világ legegyszerűbb dolgai — a 
közös séta, a mozi, színház vagy koncert 
— az ő esetében eleve estek. Állandóan 
időhiányra panaszkodott, holott nem volt 
világos, valójában mit is csinál. Legalább 
egy éve nem játszott, nem gyakorolt, nem 
bővítette a repertoárját, nem volt próbá
ja, nem adott órákat. Férjezett volt, de 
egy éve külön költöztek. Még ha össze is 
kapcsolták az elhagyott férjjel bizonyos 
érdekek, azok nem lehettek időigényesek, 
így vagy úgy — számomra a tettek meze
je mérhetetlenül korlátozott volt. Csak az 
esemesek, e-mailek és japán kocsmák jö
hettek számításba.

A levelezést lángoló lelkesedéssel foly
tattam; a japán kocsmákat teljes szí
vemből gyűlöltem. Még ha birtokolnék 
is távol-keleti evőpálcikákat, akkor sem 
tudnék mit kezdeni velük: a kezem úgy 
reszket, mint II. János Pálé élete utolsó 
éveiben.

Egyik reszkető kezemmel a tányér
ba döfködtem, a másikkal a hegedistát 
taperoltam az asztal alatt. — Nagyon ked
ves, amit csinálsz, őrgrófom -  mondta -  , 
de még nem készültem fel rá; a pszicholó
gusom szerint még nem készültem föl rá. 
Finoman megtöröltem szusival bezsíro
zott ujjaimat a tangája elejében, és visz- 
szahúztam a tenyerem.

Jól begyakorolt, bár korántsem kény
szeredett hűvösséggel váltunk el. 
Megesküdtem magamnak, hogy soha töb
bet nem találkozunk, és nem is keresem. 
Pár nap múltán kikötött telefonomban 
egy minden lehetséges szerelmes rész
letezést magába foglaló esemes. Egy óra 
múlva válaszoltam, egy hét múlva egy 
japán kocsmában ültem, és torkomban 
gombócként állt meg a nyers hal.

-  Távol-keleti népek pávája vagy. És 
papagája -  suttogtam hangtalanul és a 
szoknyája alá csúsztattam mancsomat.

— A Szentlélek látja, mit csinálsz — mo- 
solyodott el a hegedista, nem minden fél
revezető jóváhagyás nélkül. -  Nagyon 
kedves ez tőled, hercegem, de a Szentlélek 
figyel.

A gyöngédség, amivel az ujjaimat 
tangája elejébe töröltem, fokozatosan el
párolgott, tenyeremet egyre méltóságtel
jesebben húztam vissza; a történet még 
tartott, csakhogy meglehetősen rossz 
irányba. Egyre ritkábban láttuk egy
mást, egyre visszafogottabb leveleket 
küldözgetett, egyre gondatlanabbal vála- 
szolgattam.

Utolsó találkozásunkkor nem fenye
getett sem pszichológussal, sem a Szent
lélekkel, nem ebrudalta ki az ujjaimat, 
ellenkezőleg: sokat megengedett nekik, 
vagyis, figyelembe véve az akció színte
rét (egy eredeti, a rohadt életbe, „füst
mentesjapán grillezőt” a Dobra utcában), 
mindent megengedett nekik. Aztán na
gyot nyelt és így szólt:

Sosem leszek a tied, katonám. Pá.
Ha pá, hát pá. A megalázottak meg

aláznak. A megnyomorítottak megnyo-

>  >  >  >  >  folytatás a 6. oldalon

Jerzy Pilch: lengyel író, újságíró, 1952-ben született, a krakkói Jagelló 
Egyetem bölcsészkarán folytatta tanulmányait, majd a 70-es évek irodalmi 
undergroundjának meghatározó alakjává vált. Műveit számos nyelvre lefordítot
ták, a kortárs lengyel próza egyik legismertebb alakja.
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» » >  folytatás az 5. oldalról

morítanak. Az elárultak elárulnak. Az 
utolsó percben, csak hogy megsebezzem, 
provokáljam, felébresszem a féltékenysé
gét, s talán, hogy elkeseredetten mente
ni próbáljam a történetet, ami véget ért, 
még mielőtt elkezdődött volna, be akar
tam számolni neki születésnapi szándé
kaimról. Akkor ezek a szándékok nem 
voltak még igazából kristálytiszták, ár
nyalataik kivehetetlenül opálosnak tűn
tek, de elkeseredésemben képes lettem 
volna gyorsan, mesterkélten mély hangon 
és kíméletlen részletességgel beszélni ró
luk. Nem volt rá érkezésem. Annál jobb.

V.
Fülembe zengtek Bach kettősversenyé

nek kezdőhangjai. Bizonyosan ismerik 
azt a híres, ha nem a leghíresebb, hege
dűre és oboára írt c-mollt. Zenéből álta
lában csak rövid részleteket hallgatok
— a hétszázadik, sőt, van, hogy már az 
ötszázadik alkalom után ezek a szó reá
lis értelmében felszívódnak az ember vé
rében. Meghallgatsz egyetlen szakaszt 
párszázszor egymás után és teljesen biz
tosra veheted: négy perc zene elraktáro
zódott benned örökre. Bármelyik percben 
lejátszhatod magadnak egy belső szer
kezeten. Lejátszottam. Europa Galante. 
Alfredo Bernardini & Fabio Biondi. Az 
allegro úgy vágtatott keresztül a kopo
nyámon, mint részeg szán a tizenhetedik 
századi Lipcsén -  alig hallottam meg a 
telefont. Beérkezett az első három szüle
tésnapi esemes. Estig ezeknél már nem is 
lesz sokkal több, ezt a hármat pedig nem 
volt nehéz előre látni: az énekesnőm, a 
táncosnőm és a hegedűművésznőm emlé
kezett meg rólam. Lehalkítottam Bachot, 
a szánok vesztegeltek, az első hóbucká
kon túl újrakezdődött a kánikula. Az élet
— hogy valami eredetit is mondjak — te
le van váratlan fordulatokkal. Egyelőre 
csak Angyali Gége hallatott magáról: 
Szerencsét, egészséget, narancsot! Egy se
reg hurit Neked! Táncoljanak egész nap 
pucéran! Nagyon szerettem Angyali 
Gégét — a szó szoros értelmében nagyon 
szerettem. Vidám egy leányzó lakozott 
benne.

A maradék két üzenetnek sikerült meg
lepnie. Az elsőt Majka (a magas, rugal
mas barna) írta a maga poetikus-perverz- 
pretenciózus stílusában: A Főcsarnokban 
váratlanul összekevertem az útvonalakat. 
Szerintem mindjárt a tengerbe hajítom a 
telefonom. A második meghívás volt egy 
egésznapos -  lassan orgiává átlényegülő -  
állófogadásra; a mai napon (ti. VIII. 15.- 
én) a Kultúrpalota előtt Mélyen Tisztelt 
Vendégeinkre -  és itt alkalmasint a Mélyen 
Tisztelt Vendégeinket kísérő személyre is 
gondolunk -  korán reggeltől késő délutánig
— várni fog egy mikrobusz, amely a Mélyen 
Tisztelt Vendégeket bűvös spektrumunkba 
eltranszportálja s amely a fogadás végez
tével őket — a Mélyen Tisztelt Vendégek igé
nyeinek megfelelően -  (szabadon választ
ható helyszínre) visszaszállítja.

Nem kevés excentrizmus áradt eb
ből az esemesból. Tulajdonképpen már
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a megmunkáltság és a minden léte
ző írásjellel csordultig telített központo
zás is -  főként egy ilyen üzenet esetében 
-  excentrizmusra vallott. Minden lát
szatnak ellenére vaslogika volt benne és 
erőteljes, már első látásra is vérbő reali
tásérzék. Tudtam, kitől érkezett a meg
hívás.

Az excentrikusok excentrikusától. A 
csirkefogók csirkefogójától. A libertinusok 
libertinusától. Úgy tűnt, a vacak kezdet 
után a Jóistennek végre eszébe jutott, 
hogy születésnapom van. A balsikerek 
után számos, az egyszerűség kedvéért 
egy kupacba gyűjtött ajándék várt volna 
rám?

Nem lett volna helyes önfeledten át
adni magam az eufóriának, de a törté
net kétségtelenül kimozdult a betéve is
mert kerékvágásból. Az órámra néztem. 
Fél tíz múlt. Villámgyorsan eltüntet
tem az aurea prima chocolatát; Akárhol 
is vagy, ne dobd el a telefonodat -  írtam 
Majkának és sürgősen elrohantam a 
Kultúrpalota irányába.

A k t. 1995

XXII.
A mi hangyaszorgalommal munkálko

dó és felüdülésre képtelen családunkban 
mindig megemlékeztek a jubileumok
ról, mindazonáltal mindig ugyanazok
kal a szavakkal összegezték a helyzetet: 
minden jót és egészséget, mindenekelőtt 
egészséget, mert ha egészség van, meg
lesz minden más is; Isten áldását, mert 
anélkül semmi sincs; igen, igen, min
denek előtt egészséget és Isten áldá
sát. Szép, szép, Jeremiasz, Tobiasz, 
Tymoteusz, hogy születésnapod van, 
minden jót kívánunk, egészséget és Isten 
áldását, bocsáss meg, hogy egyelőre csak 
kívánságokra telik, ajándékok nélkül, 
torta nélkül, ünnepi ebéd nélkül, de hát 
látod, mennyi a munka, mindenki rohan, 
valamikor majd -  ha kicsit szabadabbak 
leszünk -, hát elintézzük a születésna

potokat is, Maria, Helena, Anna, úgy el
intézzük, hogy oh-ho-hó! Az ajándékokra 
pedig, bocsássatok meg, de még egy kicsit 
várnotok kell: nincsenek egészen készen.

Családom minden tagja hosszú éve
ken át készülődött a többieket megaján
dékozni valami teljes mértékben ext
ra, külön rendelésre készült ajándékkal. 
Ajándékaikról azonban sosem foszlott le 
a titokzatosság leple, láthatatlan valójuk 
testet egyszer sem öltött. Mindig min
denki megemlékezett az ajándékokról, és 
mindig mindenkinek annyi munkája volt, 
és úgy rohantak, hogy, habár a szándé
kaik a legjobbak és legőszintébbek voltak 
-  csak az ajándék ígéretére tellett nekik, 
ígéret szép szó. Egyetlen -  számomra oly
annyira emlékezetes -  kivétellel.

Egyszer életemben megadatott nekem 
egy pillantást vetni magára a délibábra 
is. Mert délibáb volt csak, de látható déli
báb. Elmondok röviden egy negyvenöt év
vel ezelőtti históriát. Még pontosan em
lékszem rá.

Hetedik születésnapom — mint a mai 
is — napsütéssel és kánikulával kecsegte
tett. Alig nyitottam ki a szemem, máris 
feltűntek ágyam körül az első házbéliek. 
Mindannyian ünnepi grimasszal és üres 
kézzel jöttek (egyedül nagymama állított 
be egy csokor kardvirággal, csakhogy 
még az is csak az űrt mélyítette el ak
kor); mindannyian egyhangúlag kíván
tak nekem egészséget és isteni áldást, és 
mindannyian biztosítottak affelől, hogy 
mihelyst kicsivel szabadabbak lesznek, 
olyan születésnapot rendeznek nekem, 
hogy oh-ho-hó! Az ajándékra, mondták, 
várnod kell még kicsikét: egyelőre nincs 
teljesen készen.

A gratuláló felvonulók között utolsó
ként Tobiasz nagybácsi is besurrant a 
szobába -  mint mindig, most is szórako
zott arckifejezéssel, mint mindig, most is 
kétes tisztaságú öltönyben, mint mindig, 
most is parfüm és alkoholgőz nimbuszát 
vonva maga után.

-  Minden jót kívánok. Nem akármi ez 
az évforduló — a nagybácsi leült az ágy 
peremére — , szóval mindenek előtt egész
séget: bikaerős májat és tiszta tudatot. 
Legyen a te tested ép, a lelked pedig ál
dott. íme itt egy bizonyos tárgy -  puha 
kis kezeivel nekiállt végigkeresni a zse
beit - , amit fel óhajtok neked ajánlani.

Kell-e részleteznem a hitetlenkedő örö
möt, mely akkor átjárt? Bemutassam, 
hogy zsibbadtam, haldokoltam, hunytam 
ki, mint a gyertyaláng? Vesztegessek-e 
szót a tető alatt szétterülő mennyországra 
és az angyalok kórusára az ablakokban? 
Fölösleges volna. Fölösleges volna és nem 
is helyénvaló, mivel hazudnék. Fölösleges 
volna és nem is helyénvaló, mivel az, ami 
velem történt, egyszerűen leírhatatlan 
volt. Ha azt mondanám, hogy soha életem
ben ilyen mély elragadtatást nem éreztem, 
akkor sem mondanék semmit.

Tobiasz nagybácsi flegmán, látszólag 
eredménytelenül, de kérlelhetetlen meg
győződéssel afelől, hogy valamit mégis
csak talál -  hogy az a valami megtaláíta- 
tik, végigkutatta ruhája összes zugát és
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bugyrát és végül így szólt: megvan. És azzal 
a megkönnyebbüléssel, amit a világ ellensé
ges matériáinak végsó' térdre kényszeríté
se okoz, felsóhajtott, és kiemelte kebléből az 
imént fellelt kincset.

Én meg csak meresztettem a szememet, de 
nem láttam, micsoda egy ékszer az, mert az 
egész elfért és az egész el is rejtőzött az ököl
be szorított tenyérben (ehhez pedig még hoz
zá kell tenni, hogy a nagybácsi marka nem 
egy bokszoló mancsa volt, sokkal inkább egy 
nő apró kacsója, sőt, az is lehet, hogy egy 
gyereké). Annál nagyobb volt a döbbenetem, 
amikor megláttam, milyen veszélyes fegyver 
búvik meg a kéz puha párnái közt. Az éppen 
az orrom előtt széttárt tenyéren egy minia
tűr zsebkés pihent, a világ legszebb kése, a 
bicskák bicskája, a pengék pengéje.

Két ujjam közé fogtam azt a csodát, mé
regettem és tanulmányoztam, pengét penge 
után nyitottam ki és megéreztem azt a hal
latlan boldogságot és az újraéledő reményt, 
mely sok évvel később akkor töltött még egy
szer el, amikor hitetlenül és szkeptikusan 
fogtam neki egy pár nem túl látványos, a va
lós méreteket nyilvánvalóan eltúlzó turbá
nokba burkolt borsószem kibugyolálásának, 
majd a turbánok alatt hirtelen erős és inten
zív mellekre bukkantam -  igazán, én mon
dom nektek, nincs nagyobb boldogság melle
ket felfedezni egy olyan nőnél, aki ezeknek 
birtoklásával még csak nem is gyanúsítha
tó. így történt akkor is. A játékkés nem volt 
igazán játék. Erős volt, súlyos, vastag acél
ból megmunkálva, telt és érett test volt, ke
mény és masszív élő szövet, tőr volt, véső és 
fejsze. A pengéivel mindent — mert tulajdon
képpen nem tudni még, mit — meg fogok ten
ni: szeletelni fogok, ácsolni, faragni, vésni; 
vagy inkább semmit sem fogok velük csinál
ni, ki sem viszem a házból, egy speciális do
bozkában fogom tartani, ami az indonézi
ai tea után maradt meg, időnként kiveszem, 
úgy nézek majd rá, mint ahogy az ember 
egy drága ékszerre néz, és ápolni fogom, egy 
flaneldarabbal törölgetni, olívaolajjal kene- 
getni. Birtokba veszem.

-  Ilyen zsebkésed lesz -  hallottam meg 
Tobiasz nagybácsi hangját —, kifejezetten a 
születésnapodra rendeltem neked egy pon
tosan ilyet, sőt, két extra is lesz rajta. Majd 
meglátod, milyen. Ha tetszik, megkapod. 
Igazából meg kellett volna már lennie, tu
lajdonképpen már tegnap. Sajnos, még nincs 
kész. Mindenki úgy rohan, hogy semmire, 
szó szerint semmire nincs idő.

A nagybácsi elkomorodott, elhallgatott, 
gépiesen kiszedte a zsebkést az én hulla- 
merev, megkövült ujjaim közül, ösztönösen 
lecsapta a még nyitva levő két pengét, és, 
mintha nem is a Tárgyak Tárgyával, hanem, 
mondjuk, egy doboz gyufával lenne dolga, 
behajította öltönye egyik elnyúlt és egészen 
biztosan lyukas zsebébe, s ugyanazzal a ke
zével -  az életvonalak árkában meg kellett 
maradnia legalább egy kósza atomnak a vele 
egykorú fémből — végigsimította a hajamat; 
elkeserítően ásított, felkelt és elment.

PAPP-ZAKOR ILKA
fordítása

SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 8.

A m egfertőzött fogalom
Valaki jelt adott? Beintett? Vagy pa

rancsba kapták a hegyek, e szilaj, égig 
érő monstrumok, hogy törmelékké bo- 
molva várják ki az utolsó ítéletet? Vagy 
semmi utolsó ítélet, szemfényvesz
tés volt az egész? Aztán a törmelékek
ben haldokló kavicsoknak megadták 
az engedélyt, hogy megint csak hegy
nek álmodják magukat? Megengedték? 
Dehogy engedték! Csak sugallják. Vagy 
éppen ellenkezőleg, talán kénysze
rítik? Ráveszik? Fenyegetik? Hogy a 
Mindenség röhögjön rajtuk?! Kik ők és 
mi célból teszik? Talán csak nem ezzel 
szórakozik Isten, a tér, az idő, s a pök
hendi egysejtűek? Mit tehetne a kavics 
egyebet, most Mont Blancnak álmodja 
magát, közben kiszáradt testéből köny- 
nyeket fakasztana, ha volnának köny- 
nyei. A szándék csak annyit ér, mint a 
Nietzsche maszkjában tetszelgő, divatja
múlt gondolat, egy szemétdomb mellett 
fetrengő, lecsúszott értelmiségi halál
ra ítélt arculatán. Semmi a négyzeten. 
Mint az őskorban kivégzett állatmosoly. 
Az a szerencsétlen kavics, nyomoronc, 
gügye kis részecskéje a Mindenségnek, 
mintha megérezte volna, hogy egy idő 
után már álmodni sem lehet, de vala
mit tennie kellett, hát, homokszemekké 
bomlott, s várta az istenverte szeleket, 
hogy elröpítsék a végső elmúlást jelentő 
végtelen felé. A gondolat közben semmi
vel sem törődve, a képzeletbeli hegyek 
csúcsait ostromolja, amelyek tulajdon
képpen már képzeletben sem léteznek. 
Ott, valahol messze, a Semmi kapujá
ban, még látni lehet néhány homoksze
met, ahogy hétrét görnyedve rohannak 
velük a szelek a megsemmisülés felé. 
Nos, a gondolat, amelyben az önbizalom 
tartja a lelket, s a valamelyes hit, hogy 
sorsformáló tényezővé válhat egykoron, 
kénytelen belátni a valót, hogy maszk
ban, maszk nélkül, de előbb-utóbb bűz
zé silányodik a temetetlen holtak sze
méttelepén. Hát, ezért vagyunk? Mi, 
élőlények, tárgyak, hegyek, gondolatok? 
Halálra született minden és mindenki?

-  Nem, nem igaz -  vélekedett az Úr 
—, nem mindenkit fertőzött meg a csor
daszellem, fiam, én magam mindig vi
gyáztam arra, hogy ne befolyásoljam az 
emberi élet menetét, nektek, magatok
nak kell eldöntenetek, hogy mikor, mer
re tovább. És nincs igazad! Nem halálra 
teremtettem az élőlényeket, végleges el
múlás nincs és nem is lesz soha! Az örök 
élet mindenkinek kijár!

A Sátán is végighallgatta ezt a be
szélgetést, nem állta meg, hogy szó nél
kül hagyja a hallottakat.

— Ne hallgass rá, fiam! -  mondta eré
lyesen. — A te istened azt mondta an
nak idején, hogy a saját képére és ha
sonlatosságára teremtett benneteket, 
ti meg a saját életetek hóhérai vagy
tok, s megöltök mindenkit, akit csak le
het, nem csak egyéneket, hanem nem
zeteket, népeket is, ha úgy adódik. Tele 
van gyűlölettel a lelketek, s ezt nem én

ültettem belétek, a te istened a gyilkos, 
a hóhér, ezért lettetek ti is ilyenek, még 
arra is képesek vagytok, hogy más élő
lények életére törjetek, gyilkoljátok az 
állatokat minduntalan, kivágjátok a fá
kat, megeszitek a növényeket, amit al
kottok, mások lerombolják, ezek vagy
tok, fiam, a te istened hasonmásai. Aki 
azért teremtett, hogy utána sorban ki
végezze teremtményeit. Ehhez a gyilkos 
istenhez imádkoztok, fiam? A hegyek 
s a gondolatok ügyében rátapintottál a 
lényegre. Nincs örök élet! Az a szeren
csétlen homokszem frakkba is öltözhet, 
ha akar, a végső elmúlást nem kerüli 
el. S a gondolat? Egyik állandóan meg
cáfolja a másikat. Hol ezt hiszitek, hol 
amazt, amíg lassan-lassan ezek is kiirt
ják egymást sorozatosan. Láttál te már 
örök életű gondolatot? A te istened, fi
am, megteremtette a világegyetemet, 
hogy utána tervszerűen megsemmisít
sen mindent. Vajon melyik teljesítmény 
jelent nagyobb örömöt neki? S ti ezt a 
gyilkos istent szeretitek? Imádjátok? 
Ajnározzátok? Ezt a semmirekellőt? Aki 
annyit sem ér, mint egy hóhér kardján a 
vér, a ti feketébe öltözött véretek. Nem 
kívánom, hogy hozzám imádkozzatok, 
én sosem hagylak el titeket, mindig tár
satok maradok, hogy legalább a kétely 
magvait ne hagyjam kipusztulni belő
letek. Tagadd meg ezt a tömeggyilkos 
istent, fiam, és higgy nekem! Nem kí
vánom, hogy szolgámul szegődj, úgyis 
benned vagyok időtlen idők óta, és ben
ned is maradok véglegesen, engem nem 
tud kiüldözni belőletek a te istened, ott 
vagyok minden pórusodban, gondolata
id bölcsőjét én ringatom, szándékaidat 
én fogalmazom meg neked, tetteid ug
ródeszkája is én vagyok. A Minden va
gyok neked.

-  Nézz fel az égre, fiam! -  szólott az 
Úr. -  Látod azt a szivárványt az égbol
tozaton? A szivárvány is én vagyok, és 
a harangzúgás, a mosoly az emberi ar
cokon, a csecsemő gügyögése és a macs
ka dorombolása az emberi ölekben, s 
minden egyéb. El tudsz képzelni egy tö
meggyilkos szivárványt, harangzúgást, 
mosolyt az emberi arcokon, és macs
ka dorombolását az emberi ölekben? És 
minden egyebet, ami részét képezi az 
életednek? Még azt a selejtet is én te
remtettem, aki Sátánnak nevezi magát, 
de hát létre kellett hoznom valamit, 
hogy negatív ellenpólusa legyen az előbb 
felsoroltaknak, s minden egyébnek, ami 
előreviszi a világot. Ne hallgasd meg 
többet ezt a selejtet, amely nem is élő
lény, csak egy megfertőzött fogalom, az 
ilyet eltaposni kell, a fogalmak között is 
a szégyenpadon a helye, aki Mindennek 
képzeli magát, s ezt közhírré is teszi, 
közben annyit sem ér, mint egy hulló
csillag nyoma az égen. Maradj velem, fi
am, a tieid is itt vannak velem.
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ALBERTÉVÁ BEÁTA 
Adalékok újraértelmezésekhez
Hallani a csendet ennyire, 
lehántva a felszín zajdús rétegeit, 
belekóstolni a mélység 
óvó sötétjébe,
elképzelni az óriás csipkés takarót
mintázatait fürkészve,
ízelítői kapni egy más világ rendjéből
a barlang
nekem
most.

Ábécésdi
az ábrándok bolondos célok csírái 

dogmákat eszméket éltetnek fejedben görcsösen 
gyere hát igyunk így jobb képben látjuk lyukas mosoly nélkü

li nyarainkat
olvadó ólom örvénylik ősz porcikáinkban reszkető sebeket szúr

va
tavaszi tyúk unalmas útszélen ücsörög 

űrbe vágyva zengi zsoltárait

Undorgörbületté vált szájak, 
szinte én is összehánytam magam, 
pedig abból hétévente ju t egy.
S  a pára ült tovább nyugodtan 
saját levében, az életszagokat mind 
magára gyűjtve cipeli könnyedén 
talán még most is a huszonötösön 
valahol a György falviban.

Dió variáció
Falvakon manikűröz az ősz...
Dió háza előtt szorongatnak 
énekeskönyveket diófestett ujjhegyek 
s míg várják, hogy a szent hajlékba 
betérjenek, kiderül, mennyit keres 
Kis János, nem a Tragédia-hős.
Ez egy másik település, de itt is téma 
a nagy lakoma s merthogy kinézte 
az internetről a kisunoka, tudják, 
hogy halottak napjára leesik az első hó.
A fa máris fogyó cikk, de gyűl a padláson 
a dió, lesz karácsonyra kalácsba való, 
hála neked, Dió!

Ökológiai tévkövetkeztetés 
avagy förö páthosz
A király tövében könyvek
hőbörgő turistákat eredményeznek, kik
Mátyásról csak diplomaképet
készíthettek pár napig. Pech! Mint ahogy
szerencse, hogy ötcentire a homlokomtól
a galamb befékezett. Nem semmik ezek
a kolozsvári példányok, ultraszocializált
szoborfosók, főtéri csövesek,
néha idegesítenek, de ha látom, hogy a Rex
aranyos séróján is megtűri őket, elszáll
a haragom... egyszer talán én is kiállók vitéznek
guanóáldásban részesülni, hátha úgy ötszáz év múlva
is madárklotyó lehetek.

Metszéspontokban
Csak egy ülésnyi nyomor volt, 
mégis az egész troli magába bújt 
szagolni az otthon felkent, spriccelt 
jólétet. Szolidarizálás vonásai 
az arcokon... egymással csakis.

Albert Éva Beáta: 1986-ban született Bánffyhunyadon, a 
BBTE szociológia szakán végzett, jelenleg Kolozsváron él.

KÉPességeinkről is...
Egy falon függök, mosolygok
(a légben, amit ha látsz, akkor éppen rád)
keretbe feszített mosollyal bárkire.
Többé már nem én választom...
Az áldozat egyszeri volt, de térben 
és időben kiterjesztett.
Vagyok benned, mert látsz...
de vágyom beléd mélységeidből,
nem holmi kép kontúrok felületi közönyén át.

Ha felriadsz álmodból sírva, mert boszorkány énem megkergetett, 
nevetek majd, hisz engem félsz már, bugyraidból feltörök arctalan, 
de Én
teljességemben.
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FISCHER BOTOND

Szerelmi affér
December 24. Karácsony, monda

nák sokan, de ez még nem az. Majd 
csak holnap lesz nap tár szerint k a rá 
csony. M ondhatnám, hogy Szenteste, 
de egy egész napra nem lehet azt 
mondani, hogy Szenteste, főleg nem 
reggel hétkor. Még csak nem is hiva
talos m unkaszüneti nap. De ism er
jük  be, hogy ez m ár mégiscsak ka
rácsony, m indenki annak  tekinti, és 
hiába nem szabadnap, azért nem na
gyon dolgozik senki, és mindenkiben 
csúcsosodik az ünnepi érzület.

Indulok én is haza, egy halványodó 
kisvárosba, karácsonyozni. A csoma
gokat pakolom be az autóba. Nagyon 
hideg van, mínusz tíz fok biztosan, 
és havazik, hogy minden adott le
gyen egy kényelmetlen és veszélyes 
téli autózáshoz. Mintegy három  órás 
vezetés áll eló'ttem, csúszós úton, sű
rű  havazásban. Az embereket figye
lem. Most megtehetem, gyér a forga
lom, milyen is lenne Szenteste, reggel 
hétkor. M indenki kábultan, sietősen 
gyalogol, bebugyoláltan és céltudato
san mennek előre, beletemetkezve sa
já t magukba. Egyszer nyár közepén, 
a legnagyobb kánikulában  hűsölve 
figyeltem a járókelőket. Ugyanilyen 
céltudatosan, egyenes vonalban men
tek, és ugyanilyen bebugyolált tek in
tettel. Az extrém  időjárás hangyává 
tesz m inket, gondolom m agam ban.

A pirosnál várok a jelzőlám pánál, 
bámulom a zebrán átkelőket, a han 
gyákat. H irtelen és v illanásként tű n 
nek fel a fekete és kék rovarlábak 
között az emberi bőr színében pompá
zó, csodálatosan szép női lábak. Egy 
lány sétál á t előttem, miniszoknyá
ban. Vagyis gyanítom, hogy abban le
het, m ert télikabátja alól csak lépkedő 
combja, csizmás lába, a bőre látszik. 
M indenki megnézi ebben a farkasor
dító hidegben, m egbotránkozást látok 
a szemekben. Engem egyszerűen fel
vidít. Nem fázik, nem siet, és moso
lyog, nekem meg csak közhelyek ju t
nak  eszembe, hogy olyan ez a lány itt 
és most, m intha kisütött volna a nap 
satöbbi. Rámnéz, a szemembe. Szép. 
Zöldre vált a lámpa.

Ez az első év, hogy éppen csak k a rá 
csonyra érek haza. Az eddigi években 
mindig sikerült valahogy ham arabb 
otthon lennem. Furcsa, m ert ez a m a
gányos ünnepi utazás egyszerre tölt 
el rossz és jó érzésekkel, keserédes, 
nosztalgikus a hangulatom . Kevesen 
vannak az országúton. Tegnap es
te m ár gondosan m egírtam  a CD-t a 
karácsonyi dalokkal, am it most be
nyomok a lejátszóba. Mélyítsük a ke-

serédességet, kerüljünk hangulatba. 
Chris Rea szól, a Driving Home For 
Christmas. A kárhányszor hallottam  
ezt a dalt, mindig előttem volt a kép 
egy férfiról, am int vezeti az autóját a 
kihalt, havas úton, egy erdőn keresz
tül, világfájdalm as fapofával, cigi
vel a szájában. Éppen egy erdei úton 
hajtok. Jól esik látn i most m agam at. 
Rágyújtok.

*

Nem szeretek és nem is szoktam 
ilyen korán kelni. Főleg nem k a rá 
csonykor, bár az csak holnap van. 
R áadásul késésben vagyok, m ert 
m ár fél órája itt ácsingózom a szek
rényajtóba kapaszkodva, és azon té- 
pelődöm, hogy mi a fenét vegyek fel. 
M induntalan az új, rövid szoknyámat 
emelem le a ruhastóc tetejéről, aztán  
meg teszem vissza ugyanoda, m ert 
nagyon hideg van most hozzá, meg 
nem is tú l praktikus a hosszú buszo

záshoz. Mindegy, nem érdekel, sietek, 
ezt veszem fel, m ert ehhez van ked
vem, és kész.

Tényleg nagyon hideg van, legalább 
mínusz tizenöt. És sűrű  havazás, és 
minden-minden fehér. Egészen olyan, 
m int a filmekben. Karácsony, hideg 
és havas város, am i megszépül ettől 
a fehér takarótól. Ennél giccsesebb 
nem is lehetne, főleg ezekkel az idió
ta  világító díszekkel, de mégsem az. 
A kárm ennyire is iszonyodjam a giccs- 
től, egy olyan kép, am it a term észet 
hoz létre, hiába poszterszerű, az ak
kor is valódi, és feltétel nélkül szép.

iaMiRsMőRaMeiteMei teMöJ A

Jönnek szemben velem a járóke
lők, mindegyik megbámul, kendőzet
lenül siklik le a tek in te tük  a fedetlen 
lábam ra. De a férfiak nem úgy néz
nek, ahogyan ilyenkor nézniük kel
lene, a nők pillantásában sincs egy 
cseppnyi irigység sem. Rémület van a 
szemükben, és szinte mindegyik meg
borzong, m intha hideg futna végig a 
hátukon. Helyettem fáznak. Az órám 
szerint nem kell m ár sietnem, látom, 
elérem a buszt simán. Zöldre vált a 
jelzőlámpa az átjárónál. Az egyik au
tó kormánya fölött egy fiatal férfi bá
mul rám , akinek a retinája mögül 
végre valam i élet is visszatükröződik. 
Rámmosolyog. Kedvesen, nem gúnyo
san.

A gondjaim és gondolataim m ár át- 
ugrották  a még el sem kezdődött ka
rácsonyt, m ár a szilveszteren gon
dolkodom, meg hogy miféle újévi 
fogadalmat tegyek. Az igazság az, 
hogy m ár tegnap letettem  ezt a foga
dalm at, eldöntöttem, hogy bepótolom 
az elmúlt négy évet, am it am ellett az 
á llat mellett senyvedtem. Boldog va
gyok, hogy végre m egtettem , meg
mondtam neki, am it akartam , és el
küldtem a jó büdös nagyfrancba. 
F iatal vagyok, szabad, szép és kihívó. 
És karácsony van.

*

Kimentem m agam a család előtt, és 
megyek, lefekszem aludni. Bevackolom 
m agam az ágyamba, és erőltetem  az 
elalvást. Most harangoznak az éjfé
li misére. A szomszédok még nem al
szanak. Panellakás, m indent hallani. 
Fájdalm as kiáltozás hallatszik vala
honnan fentről. Nem tudom beazono
sítani, hogy pontosan mi baja az ille
tőnek. De fájdalom hangja hatol át a 
falakon. Az ju t eszembe, nem tudom, 
m iért, hogy a ma reggeli miniszok
nyás lány az, és összeszorul a szívem 
tőle. Abszurd gondolat, ő többszáz ki
lométerrel arrébb lehet valahol.

*

Kimentem magam a család előtt, és 
megyek, lefekszem aludni. Bevackolom 
m agam  az ágyamba, és erőltetem  az 
elalvást. Most harangoznak az éjfé
li misére. A szomszédok még nem al
szanak. Panellakás, m indent hallani. 
Valahonnan szeretkezés hangjai szű
rődnek a harangozásba. A szerelem 
zaja. Zavarnia kellene? Az ju t eszem
be, nem tudom, m iért, hogy a ma reg
geli fiatal férfi az, aki rám  mosoly
gott az átjárón. Hogy ő szeretkezik 
a szomszédban. Abszurd gondolat, ő 
többszáz kilom éterrel arrébb lehet va
lahol. De mosolyogva alszom el.
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HELIKON

ADORJÁNI PANNA
Döme e l d ö n t ö t t e ,  h o g y  tu d n i a k a r ja ,  
m i t ö r t é n i k  a z u tá n , a m iu tá n  m eghalunk
Döme eldöntötte, hogy tudni akarja, 

mi történik azután, amiután meghalunk. 
Mert mama meghalt, és azt mondtátok, 
hogy felment a mennybe, magyarázta 
anyuéknak, de nem ment fel, mert ma
ma soha nem is hitt Istenbe, ezt még ne
kem mondta, még régen, amikor kicsi vol
tam, és én tegnap éjjel vele álmodtam, ott 
állt fehér ruhában a szobámban, és meg
kérdeztem tőle, hogy a mennybe került-e, 
és azt mondta, hogy nem, de a pokolba 
sem mehetett, mert fehér ruhában volt, 
és nem is kérdeztem meg tőle, mert biz
tos vagyok benne, hogy mama nem mehet 
a pokolba, mert mama nagyon is jó ember 
volt, és mindig mindenkivel kedves volt, 
és velem sem gorombáskodott soha, min
dig nagyon jó volt vele beszélgetni és ját
szani, és mama mindig mindenkinek se
gített, és mindig azt mondta, hogy legyek 
bátor és boldog, szóval mama nagyon jó 
ember volt, és ezért nem létezik, hogy a 
pokolba ment volna, nem mehet a pokol
ba, és amúgyis, fehér ruhában volt, de 
nem ment a mennybe sem, és akkor meg
kérdeztem, hogy akkor hova ment, és el
nevette magát, és akkor felébredtem, és 
rájöttem, hogy mama eltűnt a földben, 
megették a nyüvek, szétporladt a nedves 
sárban, mert láttam, ahogy feküdt a ko
porsóban, nagyon szépen felöltöztették, 
és szépen kifésülték a haját, a szürke ha
ja hosszú volt és fényes, és egy fátyol volt 
kiterítve rajta, de azon keresztül is lehe
tett látni, hogy az arca kemény és hideg, 
mama meleg arca olyan volt, mint a pince 
kövezete a házuk alatt, megérintettem a 
homlokát, csak hogy biztos legyek benne, 
hogy tényleg meghalt, és éreztem, hogy 
nincs ott, hogy eltűnt a testből mama, va
lahova elment, akkor ez a lélek, állapítot
tam meg, és aztán eltemették mamát, de 
akkor már mindegy volt, mert a lelke már 
nem volt ott, hanem sokkal hamarabb ki
szökött belőle, és tegnap, amikor vele ál
modtam, akkor megint volt lelke, megint 
meleg volt és boldog, és mozgott és élt, és 
elfelejtettem megkérdezni, hogy hova lett 
a lelke, elfelejtettem megkérdezni, hogy 
hova megy a lélek, amikor meghalsz, 
mert akkor pont felébredtem, csörgött az 
óra, és csak arra tudtam gondolni, hogy 
tudnom kell, muszáj tudnom, hogy mi 
lesz a lélekkel, hogy hova lesz mama, az 
igazi mama, és ha nem a mennybe megy 
és nem is a pokolba, akkor hova másho
va mehet, és ha én majd meghalok, és a 
mennybe kerülök, akkor vajon fogok-e ve
le találkozni, és ha nem, akkor mitől jó 
a menny, akkor én inkább nem is akarok 
oda menni, hanem inkább oda, ahol ma
ma van, és ezért eldöntöttem, hogy sem
mi értelme élni, ha nem tudom, hogy mi 
lesz velem azután, amiután meghalok, ha 
nem tudom, hogy látom-e valaha mamát, 
és mi van, ha a lélek felmegy a légüres 
térbe, a felhők mögé, a semmibe, és soha 
nem történik vele semmi, csak belevész a

kozmoszba, és örökre eltűnik, és elfeled
kezünk róla, elfeledkezünk mamáról, ad
dig, ameddig mi is öregek nem leszünk, 
és nem kell nekünk is meghalni, és ak
kor majd eszünkbe jut, hogy mindennek 
vége, de akkor már mindegy lesz, akkor 
már nem számít semmi, mert akkor már 
késő, úgyhogy nekem most kell tudnom, 
hogy mi lesz utána. Úgyhogy Döme elha
tározta, hogy ledobja magát a blokk tete
jéről, mert ez az egyetlen mód, hogy meg
tudja, hogy mi történik mamával, mert 
úgy gondolta, hogy semmi más lehetőség 
nincs, mert ha nem tudja, hogy mi lett 
mamával, amiután meghal, akkor értel
metlen minden, úgyhogy eldöntötte, hogy

ledobja magát a blokk tetejéről, mégpe
dig az éjszaka kellős közepén, amikor 
senki nem látja, mert nem akart felhaj
tást, csak egy egyszerű ugrást, aminek 
a végén egyszer és mindenkorra megtud
ja, hogy mi van a halál után, hogy mi lett 
mamával, és nem érzett semmit, nem félt, 
nem sírt, nem sajnálta, hogy véget fog ér
ni az élete, csak az ugrásra koncentrált, 
magában újra és újra elképzelte, hogy 
milyen lesz, elképzelte a süvítő szelet, a 
mélység hívogatását, az aszfalt kemény
ségét, a fájdalmat, de legfőképpen az ug
rás másodperceiben érzett szabadságot. 
Tudta, hogy ez lesz az a pillanat, amikor 
valójában szabad lesz, és tiszta lesz a fe
je, és akkor, ott, abban a pár másodperc
ben meg fogja érteni, hogy mi lett ma
mával, és bármi is legyen a válasz, ott, a 
zuhanás kellős közepén megnyugvást fog

érezni, mert tudja, végre biztosan és visz- 
szavonhatatlanul tudja a választ, és so
ha többet nem kell félnie, mert minden 
olyan biztos lesz, mint amennyire bizto
san fog az aszfalthoz csapódni a teste, és 
torz és dagadt és véres és törött lesz, de 
a lelke, bármi is történjék vele, ebben a 
testben már nem lesz benne, és ezért nem 
fog fájni, egyáltalán nem fog fájni, csak 
a szabadság érzése marad meg, az, hogy 
egyszer, életében egyetlen egyszer sza
bad volt és mérhetetlenül boldog, hogy 
egyszer, életében egyetlen egy pillanatig 
nem félt és nem tétovázott, hogy egyszer, 
életében egyetlen egyszer tökéletes volt, 
olyan tökéletes, mint a halál.

Ma megint 
semmi nem történt
Ma megint semmi nem történt, sen

ki nem fedezett fel, senki nem mentett 
meg, senkivel nem feküdtem le, nem 
fogytam le, nem lett pénzem, nem talál
koztam senkivel, nem törtem össze sen
kinek a szívét, nem történt semmi, sem
mi érdekes, úgyhogy nincs amit mondjak, 
semmit sem tudok mondani, egyáltalán 
semmit a mai napról, semmit nem lehet 
mondani, üres volt az egész, semmi ext
ra, semmi remek, egyetemre se mentem, 
sétálni se mentem, vásárolni se mentem, 
csak vécére mentem pisilni, ennyi tör
tént ma, ha már valamit muszáj mon
dani, ennyi, hogy pisiltem néhányszor, 
kábé ugyanannyiszor, mint általában 
szoktam, szóval semmi különleges, ezen 
kívül pedig semmi nem történt, unat
koztam egész nap, mert itt semmi nem 
történik, csak elmegyek néha pisilni, és 
lehúzom a budit, és a pisi lemegy a csö
vön, le a ház alá, végig a hosszú kanáli
sokon, bele a folyóba, a Szamosba, és a 
Szamos elfolyik, és senki nem emlékszik 
rá, csak Reményik Sándor, egyedül csak 
Reményik Sándor emlékszik a Szamosra, 
arra, hogy a Szamos visszafele megy, 
de ez nem igaz, mert a Szamos leszarja 
Reményik Sándort, és folyik rendesen, 
és vele együtt folyik a pisim is, és ennyi, 
ennyi történik egész nap, vagyis semmi, 
ugyanaz történik állandóan, ez már a ha
todik ma, pedig semmit nem ettem, sem
mit nem ittam, más folyik ki belőlem, én 
folyók ki belőlem, mert ma megint semmi 
nem történt, ahogy tegnap se, ahogy hol
nap se fog, és folyók ki naponta hatszor, 
és ásítok, és folyik a Szamos, és miközben 
folyik, arra gondol, hogy olyan egyfor
mák az emberek, és hogy olyan unalmas 
az út a tenger felé, és hogy érnénk már 
hamarabb oda, és folyjon már ki oda az 
egész Szamos az utolsó cseppig, hogy le
gyen vége, legyen vége a hülye Reményik- 
versnek, legyen vége a Szamosnak, a pi
silésnek, ennek a napnak is legyen vége, 
mert nem történik semmi, ma sem tör
tént semmi, csak pisiltem párszor, és le
húztam a vécét magam után, és ennyi, 
semmi.

10 A »«a* IO l o m e t r iK



HELIKON

GYŐRFI KATA 
1 napja
elképzelhető-e hogy az elválás 
-  nyitott szájjal olvasd -  
a búcsúzás -  csücsöríts kicsit -  
az elköszönés -  az étől elvigyorodhatsz -  
szavak leírása csak együttérzést keltő 
és az hogy semmi többet nem tudok mondani 
ezekről mint amit eddig mondtak 
nem lesz üres locsogás 
a vonat a hazamegyek az otthagylak 
leírásakor kitör az örök gőzfüst 
sivít a mindenkori sípfütty a végtelenül 
lobogó zászlócskát a virágos zsebkendő 
kéri fel egy örökkévalóságig tartó táncra 
a pályaudvaron
leírásakor megjelenik minden arc 
minden izomránca ami nem bír mozdulni 
leírása csak az állandó külön-érzés 
együttérzését kelti

3 napja
ha több évig hordom legyen 
annak bármilyen szaga 
beleszagolsz ha ott hagyom

a fürdődben mint patt vershelyzet 
amiből csak akkor tudok kilépni 
ha te elhagyod ezt a sort és átjössz 
egy másik szakaszba egyedül

amikor ezt a bugyit akkor a bőrt is 
lehúztad rólam és költői kérdés 
hogy visszaveszem-e

a negyedik szakaszban is támaszkodom 
az egyes szám második személyedre 
hátha az utolsó sorból kimarad 
a barátnőd

summárum
(akinek már nem lehet)

összegyűltünk tegnap este 
mint szájunkban a nyál 
félreértettük
egymás alatt mást akartunk mondani 
11: hallgass 
magam alatt voltál 
habár nálam lennebb nincs

habár nálam lennebb nincs 
alul nem maradtál 
fölülkerekedtünk a helyzeten 
és szájunkból a nyál 
szétfröcsögött 
locsogott az egész este

fölülkerekedtünk a helyzeten 
feloldódtunk 
a nyálas este alácsúszott 
alul maradtál 
felébredtél reggel

11: hallgass 
ott a széken az ing

6 napja
felsorolás:
nem emlékeztet semmi rád 
semmi nem vesz körül ami 
a tiéd volna nem hagytad nálam 
a fogkeféd nincsenek a hajszálaid 
a párnámon -  azt nem is vállalnám -  
nem ittál egyik kávéscsészéből sem 
pedig annak ellenére hogy mind 
egyforma biztos tudnám hogy melyikből 
ittál volna és hogy folytassam a 
felsorolást nem került semmilyen 
ruhadarabod az én szennyesembe 
törölköződ se öngyújtód se maradt 
kád szélén erkélyen az ágyneműt 
sem kellett kimosnom mert itt voltál 
felsorolás vége
mi értelme a felső soroknak ha úgyis 
mindent -  véletlen rímmel -  tagadnak 
a hiányzás az hogy nem vagy valahol 
ahová éppen tartozol csak viccelek 
egy kicsit sem hiányzol jó helyen vagy 
ott ahol de ide soha ne gyere

a felsorolásig olvasható volt utána 
ne haragudj

12 napja
tizenkét napja már ahogyan 
sokunkban kezdődhetne hogy 
kicsit általánosabbra vegyék 
a sorok a hangnemet vegyék 
csak én is felveszem ha hívsz 
hajnalban hogy megint berúgtál 
egyedül

miközben hozzám szólsz 
és udvarolsz nekem elviszel 
moziba és kávézunk én rád 
gondolok mert így tudok 
csak rád gondolni nincsenek 
szófordulatok de remélem 
azért kiderült mással randizok 
egyedül

te nálam vagy és nem érsz 
hozzám programokat találsz 
ki kikerülöd a beszélgetést 
hogy velem voltál nyolc napja

és itt sem tudom leírni 
nem nálam vagy ennyire 
egyedül

kitaláltam hogy úgy fogom 
megírni hogy miközben végig 
másról beszélek az derüljön 
ki hogy veled vagyok 
te meg vele de 
egyedül

20 napja
kiadóak a szakaszok majdnem 
három hete költözöl berendezkedsz 
a vastag  és d ő lt betűim közé 
másoltatok kulcsot kipakolom 
az emlékeim olyan hasonlatokat 
és szinesztéziákat aggatsz fel 
amilyeneket akarsz megpucolom 
az ablak-címeket felmosom szakaszok 
padlóit tologatjuk a rímeket ahova 
akarod ha nem tetszik kidobunk 
mindent s maradunk ketten az 
üres dokumentumban
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VÁRADI B. LÁSZLÓ

Egy vidracsalád kálváriája
(részletek)

1. A petesm alm i 
vidravár és lakói
Luca alomtestvéreivel keményfalú, két 

kijárattal bíró katlanban, egy öreg égerfa 
gyökerei között jött a világra. A nőstény 
az odút előtte gondosan kibélelte, száraz 
sást és gyékényt hordott bele.

A valamikori petesmalmi tógazda
ság, ma a Somogy Természetvédelmi 
Szervezet vidraparkja, egy kiterjedt 
gyepvasércmezőn terül el. Az itteni gyep
vasérc magas vastartalma vasgyártásra 
késztette a VI-IX. században a környéket 
benépesítő' avarokat. Az avarok vasnye
rés céljából tapasztott, kétnyílású, agyag
ból égetett kohókat használtak. Ilyen, a 
Rinya hordalék által belepett, partjába- 
dőlt kohó belsejét kotorta ki és rendezte 
be a nőstényvidra fiai fogadására.

A kölykök vakon, de nem világtala
nul csúszkáltak a száraz gyékény almon 
anyjuk szagát keresve. Hívó hangját már 
méhében megismerték, és ez ebben a sö
tét bizonytalanságban sokat segített.

A világra jöttükkor tüdejükbe tóduló 
levegő, a benne elkeveredő szagok révén 
berendezte a környezetüket. Mire szemük 
kinyílott, sokminden ismerősnek hatott.

Szaga volt a nősténynek és szaga lett 
a vidratestvéreknek. Meleg szag ülte meg 
az odút és érdekes szaga volt az anya ál
tal később odúba hordott zsákmánynak, 
mely táplálékukat képezte. A megrágott 
hal vagy béka másfajta szagot áraszott, 
mint a még élő, harapással megbénított 
halak, békák. Az élő zsákmány mindég 
nagy izgalmat váltott ki a kölykökből.

A katlanból, a föld fölé és a víz alá egy
aránt vezetett út. Ezek a nőstény vizes 
bundájától simított falú folyosók voltak, 
melyeken két felnőtt vidrának egyszer
re, egymás mellett megférnie nem sike
rült. A katlan fala, mennyezete és a já
ratok falai csontkeménységűek. Habár a 
víz a vidrák életében meghatározó szere
pet játszik, a vidraélet nem a vízzel való 
ismerkedéssel kezdődik.

A vízreszállás napján a nőstény ki
takarította a partra vezető kijáratot. 
Ezt a folyosót az anya napközben soha 
nem használta. A lakókatlan partoldal
ba torkolló kijáratát éjszaka látta el jel
zéseivel. Ezen a lejelzett bejáraton csak 
nagy ritkán tűnt fel egy-egy idegen vid
rafej. Általában fiatal, a jelzések üzene
tét nem értő, kóborgó egyedek. A ritkán 
feltünedező, mogorva hímek érdeklődé
se a nősténynek szólt. Mindössze egyszer 
esett meg, hogy egy nagy hím az anya
vidra távollétében szaglászta végig az 
odút. Ez a vidra a kölykökkel nem foglal
kozott. Előfordulhat, hogy az apjuk volt. 
Otthonosan mozgott a földalatti haj
lékban, és a vízbe vezető, alsó kijáraton 
hagyta el azt. A később érkező anyavidra
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izgatottan, szaglászva vette számba köly- 
keit, majd a patak vizébe alábukó alag- 
úton távozott a hímvidra nyomán.

A vidrahím látogatását követően az 
események felgyorsulnak. A megtérő 
anya szép piros szárnyú keszeggel a szá
jában jelent meg a partoldalbeli bejáró 
nyílásában. Az élő halat maga elé ejtette, 
és a kölykök által jól ismert hívó hang
ját hallatta. Miután az eleven lehetőséget 
megvillantotta a rángó halat foga közé 
véve, óvatosan hátrálni kezdett a világo
sodó alagútba... A vidrafiak tülekedve 
követték a szűk folyosón. Mire lökdösőd
ve az odú kijáratához érkeztek, a nőstény 
már egy patakparti tócsába helyezte a 
még mozgó halat. A sekély vízben a hal 
vergődni kezdett... A rángó halat a nős
tény végül felkapta és a szemközti part 
egyik öblébe húzódott át vele. A még rán
gó, de magatehetetlen halat az öblöcske 
sekély vizébe eresztette.

Elsőnek az ajzott fiúvidra indult meg 
a vízen keresztül... Ahogy a víz mélyült 
és a meder elfogyott lábai alól, a vidrakö- 
lyök belevétett... Nagy ugrásokkal pró
bálta áthidalni a mélyülő patakmedret,

mígnem a végén támaszt vesztve a vízbe 
rogyott. Itt fejét előrenyújtva szabályos 
kígyózó mozdulatokkal úszott tova, mint
ha mi sem történt volna... Ez volt a nagy 
beavatás, melyet a vízben járatlan állat
kölyök kezdett, és egy víz hátán sikló vid
ra végzett be.

A nagy felfordulásban Luca, anyja hívó 
szavát követve, vízre ereszkedett. Furcsa 
mód, vízi karrierjét rögtön víz alá bu
kással kezdte. Mire azonban fölfedezte, 
hogy orra és fülei a víz alatt jól lezárható- 
ak, már nagy mennyiségű vizet nyelt és 
szívott fel orrába. Kifele fújva igyekezett 
permetté tenni a behatoló vizet. Most is
merte meg közelebbről ennek a környé
ken minduntalan hallható hangnak az 
eredetét... Az orrüregből kifújt levegő 
nemcsak a víz, vízpermet eltávolításá
ra szolgál. Kaffogva fúj rá az anyavidra

nemkívánatos fajtársaira és a kölykeit 
veszélyeztető ragadozókra is. Mire Luca 
megérkezett az öbölbe, annak partján 
már csak bátyját találta, szájában a ki
múlt hallal. Miközben Luca bátyját köze
lítette, anyjuk sebesen visszatért a lakó
katlan felőli partra.

A harmadik kisvidra, Luca húga, csak 
nyakát nyújtogatta a víz felé. Amikor a 
vele szembeúszó anyja által vert hullá
mok mellső lábait kezdték nyaldosni, für
gén ugrott el útjukból... A vidranőstény a 
lejtős parton felkúszva lánya hátába ke
rült, és a vidraleányt tarkón ragadta.

A heves, fájdalmat okozó mozdulatra vá
laszképpen védekező vergődés következ
ne. .. Ez azonban itt és most nem így zajlik. 
A fiatal ragadozók tarkórészi bőrének meg
ragadása az állatokból feltétlen, ernyedt 
magatehetetlenséget vált ki. Hordozhatóvá 
vállnak. így menti veszélybe sodródott köly
keit nagyon sok ragadozó.

Az anya a Rinya patak vizébe ereszke
dett. A félős természetű leány vidra zok
szó nélkül vitette magát a víz tetején, 
miközben farka és végtagjai erőtlenül 
csüngtek...

Az öböl szélén, a víztükörre simulva 
Luca lebegett, és frissiben szerzett vízi 
jártasságát ízlelgette... A fiúvidra, mint
ha egész eddigi életét vízben töltötte vol
na, oly elmerülten siklott ide-oda az im

már kimúlt hal tetemét hordozva.
A víztükörre simuló, víz mélyére kém

lelő Luca közben húga első merülési pró
bálkozásának szemtanúja. Felülről jól 
látszott, ahogy a tiszta vízben, nyitott 
szemmel és előrenyújtott mellső lábaival 
az éger- és fűzgyökerek között keresgél, 
tapogat. Majd egy kőből rakott parterő
sítés mögül egy arasznyi domojkót húzott 
elő.

Az alámosott part alatt vaksötét volt. 
Az érzékelő antennaként működő hosz- 
szú vidrabajszok megérezték a lapuló hal 
kopoltyúnyílásain ki-be mozgó víz keltet
te vízrezgéseket. A többit már az ösztö
nös ráharapás, megragadás végezte el. A 
gyámoltalan vidrahölgy élete első zsák
mányát egy lélegzetvétel erejéig a vízfel
színen szabadon bocsátani kényszerült. A
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szusszanásnyi idő a vidrabátynak kedve
zett. Szempillantás alatt marta el húga 
első zsákmányát.

A hangot az anya adja meg, üldözni 
kezdi megrovás szándékával a tettest.

Bátyjuk üldözése közben a vidraköly- 
kök minden örökölt és szerzett tudásukat 
bevetették. Ez az elragadtatottság volt az 
oka annak, hogy anyjuk éles rövid füty- 
tyére nem figyeltek; azonnal érteni lát
szott, nem ez volt a helyes válasz... Holott 
az uszadékfán napozó teknőstől a jégma
dárig a fiatal náddárdákat rágcsáló pézs
mapocokig, a fütty elhangzása után mind 
fejvesztett menekülésbe kezdtek.

Az ember a halastavi zsilip hídján állt, 
hosszúlábú vadászkutya kísérte, a ku
tya a lakókatlan patakpartra nyíló kijá
ratát kaparta, harapdálta. Hörögve tépte 
a parti gyökereket, és szándékához két
ség nem férhetett. Ember és kutyája a la
kókatlan felett ... Ez így rögzül egy vid
raéletre...

Az ember jelenléte végigkíséri Lucát 
hányatott életén.

6. A bátor veszte
Minek utána a nőstény az oltalma alatt 

rekedt két kölykét szigorral elfektette, fo
lyamatosan a szennyezett vizű, patakot 
kémlelte, többször két lábra állva. A köly
kök, bár a vackot nem hagyták el, anyjuk 
példáját követve, hátsó lábaikra emel
kedve kémlelték a mérgezett patak part
ját. A fékezhetetlen vidrakölyök már kint 
volt a parti homokon. Emelkedő, süllyedő, 
lüktető szimatolás helyett fejét ingatta. 
Mozgása fájdalmasan töredezettnek ha
tott. Volt benne valami édenkertből való 
kitaszítottság. A vidranőstény idegesen 
kapkodott. Egyrészt a vele maradt éhes 
kölykeit őrizte, másrészt bajba keveredett 
fiát hívogatta a mérgezett víznek fordul
va. A hívó szóra a bátor vidrabáty botor
kálva közelített. Fényes, sikló mozdulata
inak nyoma sem volt. Beteg vánszorgása 
húgaiból agresszivitást váltott ki, mintha 
testvérük idegen állat lett volna. A vidra
lányokat anyjuk viselkedése térítette ész
re. A nőstény úgy bánt beteg vidrafiával, 
mint pár napos korukban kölykeivel szo
kott. Mikor a kis sereg a közrevett vidrá
val megindult, bebizonyosodott, hogy az 
nem lát, és nem érzi a szagokat. A mér
gezett patak vize kioltotta a szemevilágát 
és elvette szaglását...

7. Az ígéret földje
Az ép vizű patak és ártere, mely a víz

választó buckaháton túl a vándorló vid
racsaládot fogadta, gazdagnak és ol- 
talmazónak ígérkezett. Halak, békák, 
teknősbékák lakták, madarak, néha em
berek álltak a partjain, halakra lesve. 
Az erdőn áthúzódó részek állatnyomok
kal voltak teleírva. A vidrakiszállók egy
mást követték. Itt sok, eddig nem érzé
kelt állat szagával ismerkedtek a kölykök. 
Megtanulták a megpillantott állatokat

az általuk hátrahagyott szagjelzésekkel 
összekapcsolni. Maradásra itt sem ösztö
kélte senki a vándorokat. Itt volt mit en
ni, és az is volt, aki megegye. Itt elférni 
ígérkezett nehéznek...

A nagyszámú állat a lemérgezett ártér
ből húzódott ide. Annak a vidracsaládnak 
a régi szagjelzéseivel is találkoztak, me
lyeknek parti fekvéseibe anyjuk a lemér
gezett víz partján elfektette őket. A nyu
godt hely, a bőséges táplálék dacára a két 
lányvidra felhagyott a kergetőzéssel, fo
gócskával. Elcsendesedtek, és mozgásuk 
arra szorítkozott, hogy tapogatózva ha
ladó, néha alábukó bátyjukat kísérjék. 
Mivel a kölyökállatnak csak hallása ma
radt ép, anyjának olykor hangoskodnia 
kellett. Útjukat többnyire az éjszaka lep
le alatt folytatták. Úgy tűnt, hogy büntet
lenül csak az ember és a repülni tudó ma
darak hangoskodhatnak. A vidracsalád 
minduntalan kíváncsi vaddisznók, rókák 
és aranysakálok érdeklődésébe ütközött.

A égerláp és környéke a vándorló vidrá
kat régi élőhelyükre emlékeztette. Partját 
nem kísérte töltés, így a víz kedvére szét
terülhetett a környező mélyületekbe. Az 
égerláp rejtett víztükreivel, támasztógyö
keres fáival biztonságot sugallt. A sérült 
vidra mellső lábaival, hosszú erős szálú 
tapintószó'rökbó'l álló bajuszával kajtatta a 
kígyószerű csíkhalak rejtekeit. Hallgatag 
lett, és anyjához intézett segélykérő han
got alig hallatott. Megváltozott. Bár vidra 
maradt, karcsú és csillogó, akár egy nagy 
hal, mégis tétován, szinte megilletődve 
haladt a szárazföldön. Anyjának nógatá

sára nemegyszer felvonta ínyét. A nőstény 
ilyenkor elhajlott előle, majd hosszan néz
te és szagolgatta a kölykét.

Azt már az anyai gondoskodás révén a 
kölykök érzik, hogy maguk is részei egy 
közösségnek, melynek tagjai ismerik és 
számon tartják egymást. A helyét kereső 
családból kifele sugárzott hírek a nőstény 
hátrahagyott jelzései által terjednek. A 
jelzések kibocsátásának érdekes mód
ja és rendje van. Az egymással találko
zó vidrák nem ismeretlenekként élik meg 
egymást. Mibenlétük, fizikai állapotuk
kal és szándékaikkal egyetemben, szag
jelzések formájában terjed a levegőben.

A vidráink előtt elmozduló vidracsalád 
szaga minduntalan felidézte a kifosztott, 
lemérgezett ártérén való vándorlásukat. 
Nemcsak az éhezést és nemcsak az örö

kös űzöttség érzését, de a bátor kölyök- 
vidra megnyomorodását is.

Az, hogy a tudatlan vidrafiak szen
vedtek, azon aligha lehetne csodálkozni. 
Az azonban, hogy a kölykeit vezető okos 
vidranősténynek is nehézségei támad
nak, már sokkal nehezebben emészthető. 
Pedig támadtak...

A vidrák mozgása, vándorlása vízhez 
kötött. A táplálékban bővelkedő, vizeket, 
élőhelyeket, megfeneklett, mérgezett vi
zű helyek választják el egymástól. A víz 
mindenhova eljut, és ily módon a ben
ne oldódó méreg is. Tiszta vizű vízfolyás 
vagy táplálékban gazdag állóvíz mellett, 
az utólag érkező vidráknak nehéz megál
lapodni, mert a jó területek már mind be
népesültek.

Egy-egy nagyobb vidrakiszállón a kör
nyék vidrái szagjelzéseket hagynak, me
lyeket megújítanak. A visszatérő állatok 
jelzései ezért erősebb szaggal bírnak. A jel
zéseket kibocsátó vidrák kis emelkedőkre, 
halmokra helyezik őket. Ezeket a halmo
kat szükség esetén maguk a vidrák kotor
ják össze, földből vagy növényi részekből. 
A kiszálló szélén található, elmosódó, né
ha elkapart jelzések kóbor vidráktól szár
maznak. Ezeken a különös vidrafórumo
kon minden rendű és rangú vidraegyed 
megismerheti a vándorló vidratársada
lomra váró problémákat. Ha nem lenné
nek ezek a nagy, közös kiszállók, a vidrák, 
de más állatok is folyton civakodnának. 
Nem tudnák kikerülni és nem tudnák 
megtalálni egymást, attól függően, hogy 
mikor, mire lenne szükségük.

A vidraanya minden mozdulatát, dönté
sét a nagy közös kiszállóról származó tud
nivalók irányítják. Itt tudta meg, hogy a 
kiszállót körülvevő területen van-e élelem, 
s ha van zsákmány, körülbelül merre mo
zog a hal? Itt jutott tudomására, hogy las
san haladó, beteg kölyke miatt merre kell 
családját vezetnie a kellemetlen összeüt
közések elkerülése végett.

A környék látható, hallható, szagolha
tó világával a beteg állat már nehezen élt. 
0  hangokra, a kitapogatható valóságra 
és családjának gyámolítására szorult. Az 
utóbbi napokban néha bátortalanul szi
matolni kezdett. A szeme mindössze any- 
nyit gyógyult, hogy az éjszakai sötétséget 
és a napvilágot meg tudta különböztetni 
egymástól.
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SZOCS ISTVÁN

Önin Ter Ju I.
Dramaturgfejedelem Óriásokról
Kérdés: Úgy véli, minden „kerekhez 

közeli” évfordulót nagy polifesztivállal 
kell megünnepelni?

Felelet: Azért nem éppen; de: nem is 
ünnepük meg; csakis „mintha”...

Kérdés: Akkor mégis miért van... ez a...?
Felelet: Kiváló alkalom nagy ki- és be

jelentésekre, melyeket úgysem fognak so
ha számon kérni... S hátha leesik egy kis 
kitüntetés, ajnár, fénykép a leghelyibb la
pokban is...

Kérdés: -  De azért, mégis: mire volna jó 
egy ilyen, nem 225. hanem 220. évfordu
ló, mint most a kolozsvári magyar szín
ház esetében?

Felelet: -  Például az előzmények átte
kintésére: amikor állandó színház még 
nem létezett, de volt, állandóan, műkedve
lő színjátszás! Ám, hogy ne menjünk visz- 
sza nagyon messzire, száz évvel a kolozs
vári magyar színház megalakulása előtt 
Felvinczy György kolozsvári „ügyvéd” 
és versfaragó, sőt drámaíró (Comico- 
Tragoedia, melynek valószínűleg előd
je az 1646-os Névtelen Comico stb.)
-  szóval ez a Felvinczy 1696-ban enge
délyt kér és kap egy egész Erdélyre ér
vényes színjátszó vállalkozásra, attól 
az I. Lipót királytól és császártól, aki 
Buda várának visszavételét a törökök
től megszervezte, egy valahányadik 
Ince pápával együtt; de akinek azt a 
tettét nem nagyon szokás felemlegetni. 
Hogy Felvinczy mire jutott a jogosítvá
nyával, érdemes lett volna most utána 
járni, az alkalom adódott...

Ám van itt egy sok évvel korábbi 
adat is, idevágó: Fe/vinczi ugyan nem, 
de szerepel benne két AZvinczi is: Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem írja egyik kassai 
hívének, Alvinczi Péternek: „Az Fejedelem 
Asszony instituált volt egy táncot, kiben 
30 persona volt, igen szép inventio vala, 
maga Mars volt a Fejedelem Asszony, 
Alvinczinek imponálta volt Mercurius tisz
tinek reprezentálását, ő jővén be elől szép 
gesztusokkal és állandó perorálással hoza 
hírt az egész actus felöl, öltözeti is illendő 
lévén, császár előtt is nevezetes lőtt volna 
ez a balleth”...

... Nem tudtam utánajárni, mert az 
Erd. Prot. Közlöny 1878. évfolyamát -  
ha emlékezetem nem csal, akkor ab
ban olvastam -  már 25 éve kölcsönkérte 
Palotás Dezső s ő időközben sajnálatos fi
atalon elhunyt -  de valószínű, hogy ez a 
fejedelemasszony Brandenburgi Katalin 
lehetett, és nem Károlyi Zsuzsanna, aki 
sokat betegeskedett és ennek folytán áb
rázata is torzulást szenvedett; remé
lem, ennek bármely őzikeszemű és fürge 
doktoranda villámgyorsan utána járhat.

Brandenburgi Katalin neve halla
tán, esetleg hajlik valaki arra, hogy egy 
hatalmas Brunhilda-szerű germán nőt 
képzeljen maga elé, vagy legalábbis egy 
Wagner-operából kilépett énekesnőt; ám 
mindjárt másként fog csengeni, ha ma
gyarosítjuk a nevét: Tüzvári Katinka! 
Férje az esküvő idején 44 éves volt, ő ma
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ga csak huszonkettő! Valójában helyes 
kis berlini dáma lehetett, a „tudós nők” 
jobbik fajtájából! 1626. márc. 2-án ta r
tották az esküvőt Kassán; hazafelé utaz- 
tukban, három hét múlva, március 22-én 
„Kolozsváron az unitárius kollégium di
ákjai Bethlen Gábor és a fejedelmi ud
var tiszteletére színielőadást rendeznek. 
(Ismeretlen szerző Ulisszesz versengéséről 
szóló darabját adják elő.).”

Az iskolai színjátszásnak, általában az 
amatőrizmusnak akkoriban nem a szín
házból való kiszorulás, nem a színháztól 
való megfosztottság frusztrációja volt a fő 
hajtóereje, hanem a kultúra szeretete és 
a „színházteremtés” vágya.

Kérdés: Azonban nem állítható, hogy 
eme évfordulónak nem is volt semmi lát
ványos, demonstratív akciója a kolozsvári 
magyar színház részéről?

Felelet: Hogyne lett volna! A helyi la-

Filozófus ördöggel, 1995

pókban megjelent egy fénykép, két sze
mély látható a komor tónusú felvételen, 
egy ig- és egy alig-azgató s egy kiolvas- 
hatatlan szövegű, évtizedekkel ezelőtti 
emléktábla, amelyet a Diákház falán he
lyeztek el, s amely tudatja, ehelyen állott 
valaha az első magyar kőszínház!

Az emléktábla nem említ olyan, eset
leg egyesek fölének rosszul csengő 
prehorthysta neveket, mint pl. Wesselényi, 
Jósika, Bethlen Farkas vagy Kótsi Patkó... 
Azonban ez alkalommal egy konkrét kőépít
ményről volna szó, amit egy helyi kőmíves 
mester tervezett és kivitelezett. Ugyanaz 
az Alföldi Antal volt ez, aki a főtéri temp
lom új tornyát megépítette.

Kérdés: Nem nagyon szokás nálunk 
építészek nevét megjegyezni, az egy Kós 
Károlyét kivéve; így aztán nemcsak a mo
nostori úti, hanem a hídelvei református 
templomot is neki tulajdonítják, pedig 
utóbbi Szalai Ferenc műve....

Felelet: És a többiek?... Több belváro
si épület kapualjában még nem is olyan 
régen kőtáblákba vésve olvashatóak vol
tak az építtetők és az építők nevei... Ma 
már azonban?... Alföldi Antallal más a 
helyzet: nemcsak elfeledtetik a nevét, de 
„anonima” is fitymálják... Ha valaki az 
átlagnál műveltebbnek akar tűnni, amint 
alkalma van, közbe pöki, „a torony nekem 
különben nem tetszik”. Erről nemrégi

ben írtam, most meg olyanokat is hallok, 
hogy a főtéri torony „igen nagy”! (Ez volt 
a Ceau§escu házaspár véleménye is: ami
kor gépkocsijuk kibukkant az Unió utcá
ból, elképedt döbbenettel meredtek a fölé
jük magasló toronyra, melynek csúcsán a 
nyugati napfény aranyfelhőjében lebegett 
a tündöklő kereszt; figyelmeztetőleg egy
más vállára koppintgatva fejüket rázták!)

Ám hozzájárul ehhez egy általánosabb 
ok. Az, hogy neo: „neogótikus”! A klassziciz
mus kimerülése után jöttek a neo-építészeti 
irányzatok, mígnem a szecesszió részint be
olvasztotta, részint kioltotta őket. De azóta 
is, a sok ciráda-túltengést, amit pl. a neoba
rokk valóban elkövetett, egyesek a neogó
tikának is tulajdonítják... Pedig szó sincs 
róla... A neogótika megőrizte az eredeti fő
erényeit: a szellem látványos győzelmét az 
anyag súlya fölött, a fennségesnek ember
közelbe hozását!

Goethe írja valahol, a gyenge ízlé
sű emberek félnek a színestől, mert nem 
tudják, az mennyire terjedhet. (Lásd a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota és az ösz- 
szes Méliusz-sznobok viszonyát!) Alföldi 
Antal pedig a neogótika úttörője Európa 

viszonylatában is!
Olvasom a Magyar Nemzetben 

Csontos János egy cikkét: haragos, de 
ahhoz képest még mérsékelt: egy bizo
nyos Csepeli György, volt államtitkár, 
azt írja, hogy a magyar parlamentnek 
el kell költöznie a Steindl Imre ter
vezte Országházból, mert „az egy ha
zug épület”. Csontos János nem említi, 
hogy Csepelinek már olyan elődjei vol
tak, mint Granasztói E. egy időben főfő 
építőlógus, vagy P....Í N. L. neoszalon-, 
de inkább neocselédszoba író: ők sem 
bírják elviselni az emelkedettséget, csak 
a laposságot a mindennapi életben... S 
ez visszaüt még Alföldire is.

Kérdés: — Talán Alföldi Farkasutcai 
színházépülete is neogótikus volt? 
Felelet: -  Persze, hogy nem, de átütött 

rajta valami vidékies íz, és -  bármily 
meghökkentő -  valamiféle „premodern”, 
sőt, nevetnünk kell, „posztmodern” is raj
ta! Azt írták, kitűnő akusztikája volt, 
ami egy színháznál végülis a legfonto
sabb. Hibája — helyszűke miatt — a ki
szolgáló épületrészek, előcsarnokok, tá r
salgók, öltözők szűkössége vagy hiánya. 
Azonban 80 év múlva ezt egy oldalszárny 
megépítésével pótolni lehetett volna. 
Hiszen, hogy a Hunyadi téri grandiózus 
Fellner és Helmer-féle színházpalota után 
is szükség volt egy populárisabb épület
re, ezt azt is szemlélteti, hogy ugyanak
kor a Sétatér torkában újjáépítik a Nyári 
Színkört. Nem kézenfekvőbb lett volna a 
régi színház termét erre alkalmassá ten
ni?... De igen; csakhogy akkor hétvégén 
elözönlötték volna az úrias Farkas utcát a 
hostátiak, a bürüsök, a segédek és inasok 
-  nem annyira a mágnások csőrét bántot
ta volna, ők hozzá voltak szokva a cseléd
ség testközeléhez, hanem — a Jobb értel
miségiek” finnyáját... Mint ahogy ma is: 
itt az a sok proliféle! Még hogy nekik nép
színház kell?! Nézzék a tévét!

S így lettünk, amik lettünk, mindentől 
elhagyott!...

(Folytatás következő számunkban)
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A ngolkeringő 4.
A m agány lib rettó i
(Kazuo Ishiguro: N octurnes. F ive sto r ies  o f M usic and N ightfall)

Kazuo Ishiguro m inden írásában  
arról a gyógyíthatatlan  m agányról 
beszél, amelyet csak emberek közt 
érezhet az ember. Arról a lemondás
ról, amely a hibák, az elszalasztott 
lehetó'ségek felismeréséből, a te t
tek  vagy a te ttek  h iányának  im m ár 
visszavonhatatlan következményei
ből ered. Minden írása  szorosra hú
zott szálakból szőtt, egyes szám, első 
személyű elbeszélés, többnyire visz- 
szaemlékezés. így az tán  óhatatlanul 
az emlékezet term észete és m űködé
se, az emlékező én m egalkotása vá
lik regényeinek egyik legfontosabb 
témájává.

Öregedő férfi üldögél egy pádon a 
Weymouth-i mólón és várja, hogy be
következzen az útikönyvben jelzett 
esemény, k igyulladjanak a lám pák. 
Közben az em bereket figyeli, ak ik  
ügyet sem vetnek rá. „Nem messze 
tőlem összeverődött egy hat-vagy h é t
főnyi csoport, amely ném iképpen föl
keltette  a kíváncsiságom at. Először 
term észetesen a rra  gondoltam, hogy 
m indannyian jó barátok, ak ik  együtt 
ak arják  eltölteni az estét. De ahogy 
jobban odafigyeltem a beszélgeté
sükre, világossá vált, hogy vadide
genek, ak ik  véletlenül gyűltek egybe 
itt mögöttem. Nyilván m indannyi
an m egálltak egy p illanatra , mikor 
a lám pák k igyulladtak, aztán  beszél
getésbe elegyedtek egym ással. Most 
pedig látom, v idám an nevetgélnek. 
Különös, milyen h am ar össze tud n ak  
melegedni az emberek. Ezeket itt ta 
lán  csak az fűzi egymáshoz, hogy 
m indannyian várn ak  valam it ettő l 
az estétől. De úgy képzelem, inkább 
mégis arról van szó, hogy ilyen jóízű
en tud n ak  tréfálkozni a többiekkel. 
(...) Feltételezhetően sokan szeretik 
az ilyesmit.” (Napok romjai)

Hiába keresünk rá  m agyaráza
tot: a m agány egyeseknek fájdalm as 
adottság.

Kazuo Ishiguro a kortá rs  b rit iro
dalom egyik legism ertebb alkotója, 
holott keveset ír: pályájának éppen 
harm inc éve során h a t regény, egy 
novelláskötet és pár forgatókönyv kö
tődik a nevéhez. Amit ír, a rra  azon
ban mind a szakm a, m ind a nagykö
zönség m indig felfigyel.

Neve a nyolcvanas évek elején tű n t 
fel, m iután az akkor a húszas évei 
elején járó  fiatalem ber (aki ötévesen, 
jap án  em igránsként kerü lt Angliába) 
elvégezte az University of E ast 
Anglia á lta l k ínált kreatív  írás m es
te ri kurzust, ahol Angela C arter és 
Malcolm Bradbury voltak a tu torai.

„Akkoriban Londonban hajlék tala
nokkal dolgoztam, és meglehetősen 
idilli gondolatnak tű n t tizenkét hó
napot az állam  pénzén azzal tö lte
ni, hogy pár oldal prózát m egírjak” -  
nyilatkozta később egy interjúban.

Nem készült teh á t írónak, íráshoz 
való viszonyát az előre m egrendezett 
házassághoz hasonlítja, amelyben a 
felek idővel annyira  m egszeretik egy
m ást, hogy m ár nem tud n ak  egymás 
nélkül létezni.

Kazuo Ishiguro

Arról, hogy tan ítha tó -e  az írás 
vagy sem, akkor is, ma is megoszla
nak  a vélemények, az azonban bizo
nyos, hogy Kazuo Ishiguro ma az an 
gol nyelvterület egyik legfontosabb 
szerzője. 1983-as debütkötetén kívül 
m inden m unkáját jelölték valam ilyen 
fontos díjra, például M an Bookerre, 
igaz, ezt csak egyszer, 1989-ben kap
ta  meg a The Remains o f the Day cí
mű regényért. (Ez m agyarul m ind
já r t  két címen is m egtalálható, A  
főkomornyik szabadsága és a Napok 
romjai címen.) 2008-ban a Times 
harm incketted ikkén t rangsorolta a 
Legjobb 50 brit prózaíró 1945 után 
listáján.

Hogy egy ilyen listán  szerepelni 
m ennyit á ru l el egy író m unkásságá
nak  súlyáról, azt ki-ki eldöntheti m a
gának, annyi bizonyos, hogy Ishiguro 
tú lzás nélkül m inden irodalm i meg
nyilvánulása m agára vonja a szakm a 
és az olvasók figyelmét. Ahhoz ké

pest, hogy szövegei (különösen a ko
rai, ún. „japán regények”, az A  Pale 
View o f H ills és az A n  A rtis t o f the 
Floating World, vagy a joyce-i emlé
kezetm echanizm ust és prózapoétikát 
idéző The Unconsoled) gyakran  nem 
nevezhetőek kifejezetten könnyű ol
vasm ánynak, és ha  valam i távol áll 
tőle, az a nyílt, mozgósító jellegű, he
ves reakciók k ivá ltására  alkalm as 
próza, mégis akad t olyan k ritikus (s 
bizonnyal olvasó is), aki egyik-másik 
művét egyszerűen „olvashatatlan re 
m ekm űnek” m inősítette.

N ála soha nem az a fontos, am i el
ső lá tá sra  an n ak  tűnne. Első regé
nye, az A  Pale View o f H ills / A  dom 
bok sápadt látványa  (1982) jórészt 
N agaszakiban játszódik, a m ásodik 
világháború u tán , de egyetlen szó 
sem esik benne az atombombáról. A 
történelm i rea litás  háttérben  futó 
szál az Ishiguro-regényekben, befo
lyásolja ugyan a szereplők életét, de 
a fókuszban az emlékezésből k ia la 
kuló énkép áll. Etsuko, egy Japánból 
Angliába férjhez ment, im m ár idős, 
egyedül élő asszony idézi fel lányával, 
Nikivel beszélgetve N agaszakiban 
töltö tt fia ta l éveit, és próbál m agya
rázato t adni a rra , m iért le tt öngyil
kos első házasságából szárm azó lá
nya, Keiko.

Az An Artist o f the Floating World / 
A lebegő világ művésze (1986) a világ
háborút követő idők hatalm as válto
zásairól beszél Japánban  egy olyan 
festő, M asuji Ono visszaem lékezése
in keresztül, ak it a világháború so
rán  folytatott viselkedése, besúgó 
szerepe m iatt tá rsada lm i megvetés 
kísér.

A Napok romjai (1989) hőse 
Stevens, az öreg főkom ornyik, aki 
rádöbben, hogy élete voltaképpen 
felesleges volt, a szolgálat, am elyet 
élete érte lm ének  te k in te tt, meg
foszto tta  őt a szerelem től, hogy tisz 
te lt gazdája, a náci N ém etországgal 
szim patizáló Lord D arling ton  nem 
érdem elte meg ezt az áldozatot. Hogy 
ő, ak i em beri m éltóságát a szolgá
la tban  lá tta  m egvalósulni, tévedett, 
és még csak az t sem m ondhatja el 
m agáról, hogy a sajá t h ibá it követ
te  el. (A regény 1993-as, M erchent 
Ivory á lta l rendezett m egfilm esí
tésében, amely nyolc Oscar-jelölést 
kapo tt, Lord D arling ton  szim pati
kus, noha nyilvánvalóan tévúton  já 
ró figu ra , szemben a m ár nyom asz
tóan  pedáns, m indig szorosra zá rt 
ajkú, Anthony Hopkins a lak íto tta  
Stevens-szel. Az, hogy a  m egfilm e
sítésben kevésbé hangsúlyos a fő
kom ornyik emlékező, ezá lta l a tö r
tén e te t felépítő szerepe és h iányzik  
a nyom asztóan pontos, m űviségében 
helyenként m ár-m ár s te riln ek  tű-
> > > > >  folytatása 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról
nő nyelvhasználat, k issé m egváltoz
ta tja  a tö rtén e t fókuszát, csökkenti 
az eltékozoltnak bizonyuló élet és a 
csalódás trag ikum át.)

A The Unconsoled / A  vigasztalan 
(1995), Ishiguro joyce-i prózanyelvet 
idéző regénye egy am néziában szen
vedő zongorista, Ryder három  nap
já n ak  története, ak i a posztkommu
n is ta  Közép-Kelet-Európa egy meg 
nem nevezett városában igyekszik 
m egküzdeni szám ára többnyire ér
telm ezhetetlen eseményekkel. Ahogy 
Joyce-nál a Finnegan’s Wake, úgy az 
Ishiguro szám ára is szilánkokra hul
lo tt és (rém)álomszerű részletekben 
megjelenő világ regénye inkább va
lam inek a vége, sem m int egy új pró
zanyelv m egterem tésének kezdete. 
Következő regényében, az Árva ko
runkban  /  When we Were Orphans 
(2000) címűben m ár visszanyúl az 
im m ár bejárato tt, konvencionálisabb 
történetm eséléshez. Hőse, Banks, 
az öregedő m esterdetektív  v isszatér 
gyerekkorának helyszínére, K ínába, 
hogy megoldja élete nagy ügyét, szü
lei eltűnésének rejtélyét. Nyomozása 
során a tények és a fan tázia  világa 
összemosódik, a gyerekkori emlékek 
foszlányai m ind fontos információvá 
válnak  a nyomozás során.

Ishiguro legutóbbi, 2005-ös, so
k ak  á lta l legjobbnak ta r to tt  regé
nye, a Ne engedj el (Never let me go) 
a kilencvenes évek Angliájában já t
szódó disztópia, amely azt a világot 
m utatja  meg, amellyé Európa fejlőd
h e te tt volna, ha  a m ásodik világhá
borút követően nem az atom fizikai, 
hanem  a géntechnikai kísérletezé
seket finanszírozzák. Hősei kiónok, 
ak iket szervdonornak nevelnek fel. 
Elbeszélője, K athy H H ailsham ban, 
ebben az ak tuális  norm ák szerint 
rendkívül emberséges módon veze
te tt  klónnevelő iskolában tö ltö tt gye
rekkorára  visszaemlékezve, lázadás 
nélkül veszi tudom ásul sorsát.

Az em lékezet én terem tő  szere
pe m ellett az e tik a i kérdések irá n ti 
érzékenység fémjelzi Ish iguro  m in
den írá sá t. A csendesen csordogáló, 
lá tszólag egyszerű cselekm ény n á 
la, ahogy J. M. Coetzee-nál is, m in
dig e tik a i d ilem m ákat rejt. A tö r
ténelm i kor észrevétlen hagyja  ott 
nyom át a szövegeken. Míg Salm an 
R ushdie regényeiből többnyire árad  
a posztim periális idők energikus, 
ú jra  ny ito tt szelleme, Zadie Sm ith 
otthonosan mozog a kevert nyel
vű és k u ltú rá jú  angol-am erikai 
nagyvárosokban, addig Coetzee-ra, 
Ish ig u ró ra  és a közvetlenül a hábo
rú  u tán  szü le te tt nem zedék jó né
hány  író jára  a v ilágháború  és az 
az t követő időszak a tro c itása i á lta l

k e lte tt és m in d u n ta lan  v isszatérő  
m orális dilem m ák végiggondolása, 
m egjelenítése a jellemző.

V isszatérő kérdés az egyéni dönté
sek lehetősége, az egyén szabadsága 
az elnyomó rendszeren belül. É letük 
melyik pontján dönthettek volna sza
badon a szereplők, tehet vagy tehe
te tt  volna m ást K athy H, Stevens 
vagy Ono, vagy szabadságuk m ind
végig puszta illúzió?

A klasszikus görög tragédiákhoz 
hasonlóan Ishiguro olvasói is m indig 
kicsivel többet tu d n ak  az események
ről, m int a tu d a tlan  vagy m akacsul 
önáltató narráto r, és ez k iválthat 
egyfajta együttérzést, szánalm at az 
adott figu ra  irán t. Ono, Stevens vagy 
K athy H soha nem ju tn a k  el a r ra  a 
pontra, ahonnan a m aga teljességé
ben m egérthetnék döntéseik súlyát. 
Többnyire nem te tte ik  következmé
nyei m ia tt szenvednek, hanem  a meg 
nem te tt  lépések, k i nem mondott 
m ondatok m iatt. Ishiguro regényei
nek nincs m egnyugtató befejezése, a 
ka tarzis  hiányzik. Kathy, aki im m ár 
elveszítette m inden bará tjá t, aki tu d 
ja , hogy rövidesen rá  is az „adomá
nyozás”, majd a ha lál vár, egyedül 
áll szemben a szélfújta, üres norfolki 
szántófölddel: „Csak v ártam  egy k i
csit, az tán  visszafordultam  a kocsi
hoz, és elindultam  az u tam ra , b á r
m erre vezessen is.”

H a a  regényíró novelláskötetet ad 
ki, azt többnyire (hibásan) amolyan 
ujjgyakorlatnak tek in tik , amelynek 
fő szerepe m eg ta rtan i az olvasók fi
gyelmét két fontos regény k iadása 
között. H a azonban egy rendkívül 
lassan  dolgozó, pályája harm inc éve 
a la tt mindössze h a t regényt publiká
ló szerző novelláskötetéről van szó, 
akkor a rövidpróza felé fordulásnak 
im m ár súlya van.

Kazuo Isiguro 2009-es elbeszé
léskötete (Nocturnes. Five stories o f 
Music and N ightfall / Noktürnök. Öt 
történet zenéről és alkonyairól) öt kü 
lönálló, de számos szálon egymáshoz 
kapcsolódó történet, amelyek m ind
egyikében fontos szerepet kap a zene, 
illetve a zenészek. M aga a cím is ze
nei u ta lás, a noktürn  többnyire szo
morkás, ábrándos hang u la tú  zenei 
kompozíció. Az öt tö rténete t szerző
jü k  úgy tek in ti, m int egy album  ze
nedarabjait, am elyeket lehet ugyan 
különállóként kezelni, de azért még
iscsak összefüggenek. „Csak egy tö r
ténet, amely éppen öt té te lre  osz
lik ...” -  mondta egy interjúban.

A zene korábban is fontos sze
repet töltö tt be Ishigurónál. Maga 
is í r t  dalokat egy angol-am erikai 
dzsesszénekes, Stacey Kent 2009-es 
Breakfast on the Morning Tram  cí
mű album ára. Az albumon szerepel a 
dzsesszklasszikus Never let me go cí

mű szám is. A Ne engedj el... regény 
szövegvilágában viszont a cím egy 
Judy Bridgewater nevű, fiktív éne
kes egyik számából szárm azik, eh
hez a zeneszámhoz kapcsolódik a re 
gény kulcsjelenete is, amelyben az 
iskola vezetője véletlenül meglátja 
a k islány K athyt, am in t egy p á rn á t 
magához szorítva önfeledten táncol a 
zenére. A jelenetet m indketten  m ás
ként értelm ezik, de m indketten  meg
határozó élményként emlékeznek rá  
vissza.

A pop-rock zene m eghatáro 
zó szerepet já tszo tt a m ásodik vi
lágháború  u tá n  felnövő nem ze
dékek form álódásában. A 60-as 
évek rockzenekarainak  előretöré
se, majd ezt követően a 70-es évek 
punkforrada lm a u tán  a fia ta l nem 
zedékek önm eghatározásában, v i
lághoz való v iszonyulásában  köz
ponti szerepet kapo tt a zene. A m int 
e rre  Ish igu róná l szám ítan i lehe
te tt , a Nocturnes m ind az öt tö r
tén ete  egyes szám  első személyű 
narráció . Egyes szereplők többször 
is v isszatérnek , ám  az elbeszélő 
m indig m ás, az elbeszélői hang  eh
hez képest viszont szövegről szöveg
re  alig  változik. M indvégig megőriz 
egy könnyed, egyszerű, hétközna
pi hangnem et, amely eddigi írá s a i
ból ta lá n  leginkább a Ne engedj el... 
v ilágá t idézi. Az elbeszélések h an g 
neme te h á t alig  változik, a n a rrá to 
rok pedig többnyire nem sajá t tö r
tén e tü k e t m esélik, hanem  az ötből 
három  írá sb an  olyan em berekét, 
ak ik  életében egy ado tt ponton fon
tos szerepet tö lt be a zene. Az öt el
beszélőből négy m aga is m uzsikus, 
noha többnyire a rivaldafény körén 
kívül eső em berek, kávéházi zene
karokban  já tszan ak , tehetséges, de 
sikerte len  zenészek.

A nyitó- és záró történet elbeszélő
je egyarán t egy-egy olasz kávéház
ban zenél, m unkahelyéről, a pódi
umról, m uzsikálás közben figyeli az 
embereket, és próbálja elképzelni, 
m ire gondolhatnak, milyenek lehet
nek. Leírásai nem anny ira  Ishiguro 
korábbi m unkáit, m int inkább a va
lóság pontos megjelenítésében bí
zó rea lis ta  írókat, mondjuk az olasz 
helyszíneket am úgy is kedvelő H enry 
Jam es-t idézik. Ha eltek in tünk  né
hány m ai szófordulattól, a k á r a r 
ra  is szám íthatnánk , hogy a velencei 
p iazzettán  kalapos hölgyek és séta
pálcás u rak  fognak megjelenni.

„Aznap reggel, am ikor k iszú rtam  
Tony G ard n ert a tu r is tá k  közt üldö
gélni, éppen beköszöntött Velencébe 
a tavasz. L e já rt az első szabad té
ri h e tü n k  a piazzán, hadd mondjam 
meg, kész m egkönnyebbülés a zsú
folt órák  u tán , am ikor a kávézó h á t
só term ében já tszo ttu n k , és ú tban
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voltunk a lépcsőt h aszn á ln i k ívá
nó vendégeknek. Szeles reggel volt, 
vadonatúj sá to r ponyvája csattogott 
kö rü lö ttünk , de mi m indanny ian  
kicsit v idám abbnak és frissebbnek 
é reztük  m agunkat, am i ta lá n  a ze
nénkén is érződött.” (The Crooner / 
A  sanzonénekes)

A zárónovella (Cellists / Csellisták) 
ind ítása is hasonló, itt a n a rrá to r egy 
fiatal, tehetséges csellista, a m agyar 
Tibor és egy titokzatos am erikai 
hölgy formálódó, m ester és tan ítvány  
kapcsolatára reflektál. A hölgyről a 
tö rténet végére kiderül, hogy noha 
csellóvirtuóznak ta r tja  m agát, gye
rekkora óta nem játszott. Szavakban 
próbálja m egjeleníteni a m uzsikát. 
Hogy a lehetetlennel próbálkozik, 
azt bárki, aki valaha is próbált el
m ondani egy zeneszámot, m egérthe
ti. A zenében kifejeződő eszmények 
és a m indennapok á lta l k ín á lt rea li
tá s  viszonya, a tehetség, a k reativ i
tá s  mibenléte az, am in a n a rrá to rra l 
együtt az olvasó is elgondolkodhat. A 
tehetség, a művészi krea tiv itás te r 
mészete, m eghatározása a Ne engedj 
el... klónvilágában is fontos szere
pet játszott: a  kegyetlen szervdonor- 
sors elől nem is menekülő, csak h a la 
dékot kérő K athy és Tom azt hiszik, 
gyerekkorukban azért bá to ríto tták  
őket k reatív  m unkára, írásra , fes
tésre, hogy m unkáikon keresztül 
megismerhetővé váljanak. A novel
la zárla ta  a hétköznapok győzelme 
a művészet ígérete felett: a já tszan i 
nem tudó virtuóz tan ítá sa  h iába vál
toz ta tta , emelte művészi szintre a fi
a ta l m uzsikus tudását, szépen induló 
karrie rje  megbicsaklik, végül kény
telen vendéglői m uzsikusként já tsza 
ni egy am szterdam i szállodában.

A középső, szintén a rea lista  ábrá
zolásmód jegyében íródott Malvern 
Hills egy fia ta l énekes-dalszerző tö r
ténete, aki szállás és ellátás fejé
ben egy nyáron á t a nővére á lta l ve
zetett fogadóban dolgozik. Miközben 
m egism erkedik egy középkorú sváj
ci zenész-énekes p á rra l és lassan  dol
gozik egy dalon, nővérével és sógorá
val egyre feszültebbé válik  viszonya. 
A zene gyógyító, fájdalom-elzsongító 
h a tása  it t  nem érvényesül, konkré
ta n  nem mondódik ki ugyan, de érez
hető, hogy a n a rrá to r h iába álmodik 
komoly zenészi pályáról.

A Come rain or come shine (Eső es
sen vagy nap ragyogjon) és a címadó 
Nocturne (Noktürn) novellák hangvétel
ükben, de cselekménybonyolításukban 
is kissé eltérőek. A valóság és a fantasz
tikum könnyedén csúszik egymásba, 
mintha valamilyen bizarr álomban mo
zognánk, ahol a hétköznapi, unalomig 
ismert lakás egy ajtaját kinyitva várat
lanul nem a nappaliba, hanem egy telje
sen más világba lépünk.

Az első novella hőse a B ritish 
Council egy angoltanára, aki szabad
sága a la tt m eglátogatja régi egyete
mi kollegáit Londonban. Amolyan kö
zépkorú, kétbalkezes, soha teljesen 
meg nem állapodó figura, aki h ir te 
len azon kapja m agát, hogy m agára 
m arad t hajdani b a rá ta i idegen lak á
sában, hogy a férj kérésére segítsen 
m egmenteni egy szétesőben levő h á 
zasságot. A békésen csordogáló tö r
ténet h irtelen  felgyorsul, m ihelyst a 
főszereplő h ibát követ el, beleolvas a 
háziasszony asztalon felejtett h a tá r 
időnaplójába, és am int a leselkedők- 
kel tö rténn i szokott, éppen egy ön
m agára nézve kellemetlen m ondatot 
ta lá l. Felindulásában összegyűri a la 
pot. Idáig a tö rténet a hétköznapi ba
na litás szintjén mozog, ám mihelyst 
a férj tanácsára  nekilát módszeresen 
rendetleníteni a lakásban, hogy úgy 
tűnjön, egy kutya já r t  ott, majd kü
lönféle anyagokból igyekszik a kony
hai tűzhelyen előállítani a jellegze-
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tes kutyaszagot, m ár egyértelm űen a 
groteszk fan tázia  világába lendül. A 
tö rténet a felpörgött események közt 
beálló h irtelen  nyugalom p illana tá 
ban ér véget. A m agyarázkodás, a 
békítés nem sikerül, de a zene képes, 
ha  ideiglenesen is, m egterem teni a 
harm óniát. A hajdani barátok  zenét 
ha llga tnak  és táncolnak az erkélyen, 
a v iták , kínos m agyarázatok, az idők 
során megkopott, k iü resedett emberi 
kapcsolatokra való reflek tálás rövid 
időre felfüggesztődik.

„A Párizsi április S arah  Vaughan- 
féle, 1954-es változata volt, amelyben 
Clifford Brown trom bitál. Tudtam  
tehát, hogy hosszú szám, legalább 
nyolc perc. Ö rültem  neki, m ert tu d 
tam , m ihelyst a da lnak  vége, nem 
táncolunk többet, hanem  bem együnk

és m egesszük a vacsorát. És ahogy 
ismerem, Emily meggondolja m agát, 
ezú ttal úgy dönt, nem is olyan jelen
téktelen  sértés, am it a ha táridőnap
lójával tettem . Mit lehet tudni? De 
a rra  a p ár percre még biztonságban 
voltunk, és tovább táncoltunk a csil
lagos ég a la tt.”

A Nocturne hőse és elbeszélője egy 
sikertelen dzsessz-zenész, aki éppen 
plasztikai m űtét u tán  lábadozik egy 
luxushotel e lzárt részlegén. A plasz
tika i m űtétre  volt felesége és ügy
nöke beszélték rá , azzal b iztatva őt, 
hogy a m utatós arc m agával hozza a 
népszerűséget és a s ikert is, de ebben 
hősünk m ár a lábadozás a la tt sem 
hisz. A kórház/hotelben m egism erke
dik egy ugyancsak m űtét u tán  rege
nerálódó, flörtölgető hírességgel, és 
egy éjszaka a nővel kettesben bejár
ják  a hotel nyilvános és előlük e lzárt 
részét. A klasszikus realizm us jegyé
ben formálódó cselekmény itt  is h ir 
telen á tvált gyorsan pörgő groteszk, 
sőt Ishigurónál szokatlan módon 
egyenesen komikus jelenetek soroza
tává, míg a gézpólyákkal fedett arcú 
főhős ott ta lá lja  m agát két rendőrrel 
egy színpadon, fél keze könyökig egy 
ha talm as sültpulykában. Az ellenőr
zés alól kiszabaduló apró események 
hólabdaszerűen nőnek egyre nagyobb 
és valószínűtlenebb m egaláztatássá.

A zene teh á t lsh iguro  e kötetében 
nem csupán tém a, m aguk a szövegek 
zeneileg szerkesztettnek tűnnek, ze
nei techn ikákat alkalm az egy m ásik 
médiumon, a szövegen belül. V annak 
ismétlődő motívumok, például mind 
a négy történetben visszatér a hotel 
vagy a kávézó terasza, ezek az átm e
neti, bizonytalan, többféleképpen be
lakható  terek, a nyitott vagy csukott 
ajtók, ablakok, ahogy jelen vannak  
a zenészfigurák, és az enyhén hisz
térikus, titokzatos női figurák  is. Az 
adott motívumok variációkkal tö rté 
nő ismétlése, a változó elbeszélők el
lenére viszonylag egynemű narrá to ri 
hang, az édes-bús sanzon hangu la t 
mind-mind zenei elem ként ha tnak .

Aki sokat ír a magányról, az nem le
het optimista. Amikor a zene lehetsé
ges hatásaival, emberi lélekre gyako
rolt erejével, a valóságon felülkerekedő, 
azt megváltoztatni igyekvő képességé
vel foglalkozik, lshiguro cseppet sem 
idealista. Nem megváltó, gyógyító, csu
pán vigasztaló erőt tulajdonít a zené
nek. Mikor azzal biztatják, hogy majd 
a szerelem képes lesz meggyógyítani, 
az Unconsoled egyik szereplője azt ál
lítja: „A nő is csak olyan lesz, m int a 
zene. Vigasz. Csodás vigasz. Ez m in
den, am it kérek. Vigasztalást. De hogy 
begyógyítaná a sebeket? Az orvosilag 
lehetetlen.”

VALLASEK JÚLIA
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TÓTH TÜNDE

M űköd(tet)ni
m uszáj
Számos szerző dolgozta már föl a tár

sadalom perifériájára szorult kisemberek 
sorsát vagy ragadott ki egyéni-kollektív 
traumatikus élményeket, hogy általá
nos problémákat vegyen górcső alá. Maros 
András novellái (a közelmúltban megjelent 
Darvasi-, Kerékgyártó-kötetekhez képest) 
kerülik a szociográfiai aspektust, az embe
ri természet csoportképét nyújtják, alulné
zetből.

A Magvető Nouellárium sorozatában meg
jelent kötet azt sugallja, hogy akármilyen 
gyenge, kiszolgáltatott, sebezhető az ember, 
nem szállhat ki a versenyből, ami lehet kö
zösségen, illetve családon belüli rivalizálás 
vagy érvényesülési kísérlet a társkeresési 
dömpingben. Látszólag behozhatatlan hát
ránnyal indulókat beszéltet a szerző, olyano
kat, akik ebben a húsdarálóban máskülön
ben nemigen kapnak szót.

Maros novellái szabályos háromszöget zár
nak be. A három csúcson három megállapítás 
szerepel, Bolya Pétertől, Petroniustól és a kötet 
borítójának tervezőjétől: Az élet értelme, hogy 
leéljék. Az élet nevetséges, úgyhogy nevetni kell. 
Mindenki a saját sorsáért felelős. A banálisnak 
tűnő frázisok viszont váratlan módon kombi
nálódnak és abszurd elemekkel bővített min
dennapi, mégis szokatlan történetek köntösé
ben elevenednek meg.

Hősei önsajnálatban vergődő, a konf
rontációktól megfutamodó, javarészt szűk
re szabott korlátokkal és szerény képessé
gekkel megvert notórius szerencsétlenek. 
Sokféle megaláztatás, bűntudat, rögesz
me, kényszerképzet megelevenítői ők, úgy
mond „majdnememberek, akiknek majd
nem sikerül valami, de (javarészt) mégsem.” 
A Kapufa című novellában sorolja ebbe a 
gyűjtőkategóriába a kötet emblematikus 
figuráját, Korda-Jován Pétert a www. 
parvalasztasnegyvenotfelett. hu-n megismert 
Boglárka. Korda-Jován Péter ugyanis labi
lis lelkiállapota vetületeként krónikus ajtó
félfába-ütközésben szenved, de esetlensége, 
betegesen szkeptikus alkata ellenére képes 
visszájára fordítani a rajta elhatalmasodó 
önbizalomvesztés folyamatát. Az ő ellentéte, 
a Bárcsak én lennék Dr. Csapó Gábor! elbe
szélője szintúgy a szorongás természetének 
mélyreható analízisét rögzíti, de a felülemel
kedésre irányuló kísérlete sikertelen marad.

E lehetséges kifejletek bináris oppozíció- 
ját testesíti meg a borítón darabjaiban látható 
húsdaráló. A szerző nyilatkozata szerint a sze
replőkön múlik, hogy összeillesztik a részeket 
vagy nem, kézbe veszik a sorsukat vagy nem. 
Az analógia (többek közt) a befogadás műkö
dési mechanizmusát is jelenti, azonban — ma
radva a hasonlatnál — ahhoz minden alkatrész 
megléte szükséges. Bár a gyakorta alkalma
zott formai töredékesség elsősorban képsze
rű vágások érzetét erősíti, főként az ok-okozati 
viszonyok aránytalan kezelése terén hagyhat 
megválaszolatlan kérdéseket az olvasóban egy- 
egy szöveg. Holott a Kapufa, a Bárcsak én len
nék Dr. Csapó Gábor!, a Dzsulianó, a Bluetooth 
elsődleges érdeme, hogy a külső szemlélő szá
mára deviáns magatartásformát belső, érthe

tő, leírható gondolati folyamatok egyeneságú 
következményeiként tárja fel, olykor a tünete
ket részletekbe menően, plasztikusan ábrázol
ja a szerző, de a mélyebben gyökerező problé
mát felületesen, kihagyásosan skicceli föl.

A Cserekészülék mellett a Kíméletben 
szembetűnő ez a leginkább. Kálmi bosszú
ból csábítja el régi barátjának menyasszo
nyát, az aktusokról szemléletes beszámo
lót is nyújt a megcsalt vőlegénynek, majd 
börtönbe kerül és öngyilkosságot követ el. 
A két férfi levelezéséből épülő szöveg felve
ti, érinti, de megmagyarázatlanul hagyja 
mind a csábítás, mind a bebörtönzés tényle
ges okát. így olyan, mintha a narrátor meg
élezné a húsdaráló rostélyt, de nem illeszte
né be a szerkezetbe. Mindettől függetlenül 
kiemelkedő, sarkalatos pontja a kötetnek, 
hiszen nem didaktikusán szentenciózus, ha
nem konzekvens, az élettel számot vető ál
lásfoglalás, amely az emberi magatartásfor
mák rangsorában az őszinteség fölé helyezi 
a kímélet fontosságát, és ez kulcsfontosságú 
megnyilatkozás ebben a kontextusban.

A tartalmi-nyelvi egyenetlenségek látszó
lag a formai kísérletjellegból adódnak, hi
szen leggyakrabban egy narrátor egy szálon 
viszi a cselekményt E/3-ban, kronologikus 
sorrendben, lineárisan. A szerző az egysze
ri eseteket a különféle nemű, korú, életvitelű 
karakterek köré építi, de általános jelensé
get boncolgat általuk. Legerőteljesebbek az 
izgalmas, kreatív felütések, amelyek novel
lánként! sorozatos ismétlődése Sziszüphosz 
sziklájának útját idézi, szerkezetileg ezért 
sematikusnak tűnhetnek a következetesen 
felépített novellák. A felsorakoztatott törté
netek groteszk jellege (A visszaeső, Algéria, 
Kapufa), a szituációk megközelítésének ab
szurditása (Dodzsem, Barátaim, Bárcsak én 
lennék Dr. Csapó Gábor!), valamint a többé- 
kevésbé kiszámítható végkifejlet, a késlelte
tett, váratlan befejezés (Éjszakai séta, Jön a 
nyugdíj, Dzsuliánó) mégis meggátolja a sor
mintaszerű egyhangúságot.

Mindehhez nyelvi-szemantikai kont
rasztba állítással operál. Kényes, esetleges 
egyensúlyozás ez a nevettetés és a nevetsé
gessé tétel között. A szerző azonban kifino
mult stílusérzékkel vegyíti a szellemességet 
a szenvtelen, tárgyilagos hangvétellel anél
kül, hogy a szöveg parodisztikussá vagy -  
ellenkező esetben -  dekadenssé válna. így 
a megrázóan tragikomikus szánalomkeltés 
indirekt eszköz és nem hatásvadász fogás 
a novellákban, amelyek ereje a Tar Sándor 
életművén túl ritkán emlegetett részvét, 
együttérzés feltámasztásában rejlik.

Ebből a szempontból érzelmi-értelmi lát
leletnek tekinthető a kötet, amely a mentális 
gyengeség, az önbecsülésvesztés, a megfele
lési kényszer következményekkel bíró folya
matainak öngerjesztő természetére mutat 
rá. Ezen túlmenően az egyes, többé-kevés- 
bé zárt közegek szociális viszonyrendszerét 
térképezi fel, amelyekben a házastársak, az 
apák, a nagyszülők, a barátok is — korra és 
társadalmi helyzetre, anyagi háttérre való 
tekintet nélkül -  kicsinyesek, aljasak, nihi
listák és legfőképp idegenek a novellák hőse
ivel szemben. A humor mégis felülkerekedik 
a nyomasztó atmoszférán, annak ellenére, 
hogy itt — Hamvas Béla szavaival — „nincs 
sem barátság, sem házasság, sem szerelem, 
sem közvetlenség, sem beszéd, sem vissz
hang, sem vonzalom, sem együttérzés, sem
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MAROS ANDRÁS

Csinálni  kell

magvető

szeretet. Tulajdonképpen nincsen szó egyéb
ről, mint arról, hogy sohasem történik iga
zi találkozás, csak a sötétségben véletlen ka
rambol.”

Következésképp, a szereplők kapaszkodók 
után tapogatóznak. Nem az élet értelmét, 
hanem elviselésének a módját keresik. Az 
egyetlen társadalomkritikai színezetű novel
lában, a Jön a nyugdíj címűben Viharovicsné 
eltitkolja férje halálát (holttestét a szerszá- 
moskamrában rejtegeti) a nyugdíjfolyósítás 
érdekében. A visszaesőben a féltékeny fele
ség a férje szeretőjének a szeretőjével akar 
félrelépni otthon, hogy felhívja magára a fi
gyelmet. Igazi kötődésről a Barátaim hőse 
beszél, aki egy varjút és egy bolondot választ 
társaknak, érzékletesen megrajzolva az őrü
let folyamatábráját. A címadó Csinálni kell 
narrátora a saját temetésére készül, de (visz- 
szakanyarodva az összeszerelés-problemati
kához) nemcsak a halált, hanem az élet tar
talmas megélését is elhalasztja.

A gyűjtemény, központi témakörét tekint
ve, újdonságot hoz a szerző korábbi novellás- 
köteteihez (Puff Neveket akarok hallani) ké
pest, amelyek hozadéka, a lektűrirodalom 
pengéjén táncoló, de magával ragadó feszte
lenség, amivel a szövegek tipikusan nagyvá
rosi emberek hétköznapjaira reflektálnak. 
A helyszínek ez esetben kevésbé mérvadó
ak, leszámítva a „Péterek nemzedékére” 
való, utcanevekben rejtőző utalást, ahogy 
Tarján Tamás megállapítja kritikájában. A 
Limonádé a „Nem minden arany, ami fény
lik” tanulságával sűrűsödik a Kenő ban, a 
képernyőn túli világ ugyanis direkt, illuzóri
kus produktum, így nem meglepő, ha a mű
sorban szereplő, bámulatosan gyönyörű nő a 
valóságban sztereotip paraszt.

Épp a Limonádé kritikai fogadtatása ki
fogásolta az amerikai tömegfilmekre haja- 
zó sémát, valamint az egyéni stílus és tehet
ség elismerése mellett gyakorta hiányolta 
Maros írásaiból a mélységet. Előbbi eltűnt, 
utóbbi beszivárgott a sorok közé, a húsdará
ló gyarapodott egy alkatrésszel. Működik.

Maros András: Csinálni kell. Mag
vető, Budapest, 2012.
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‘K P 'D 'E X  -
[...] A nagy reményekkel várt összejövetelre 

1937. október 2. és 4. között került sor a ma
rosvásárhelyi Apolló-palotában. A megjelen
tek száma 187 fő volt. Ismét a Hitel összefogla
lójából idéznék: „... csakhamar mélyül a tudat: 
»...új helyzetünkben, 18 esztendő' alatt, mi kí
séreltük meg először, hogy szabad formában, 
minden hatalmi vagy érdekbefolyástól függet
lenül egybegyűljön az érett ifjúság«; -  a hábo
rú óta mi kíséreltük meg először, hogy ez az 
egybegyűlés olyan legyen, amely magyar tá r
sadalmunk minden színét tükrözze. [...] Az 
egybegyűlés jelentősege tudatosul e percek
ben: Tamási Áron megnyitója idején s az azt 
követó'en Albrecht Dezsó' eló'adása folyamán. A 
külön szándékok egyetlen nagy szándékba tor
koltának, a külön elgondolások egyetlen ten
gely körül kristályosodnak s ez a Vásárhelyi 
Találkozó. [...] Kisebbségi társadalom még a 
legszélsőbb individualizmus idején sem enged
heti meg tagjainak sem az önző különállást, 
sem a külön csoportokba tagolódást.”

A találkozó a már felsorolt témákról szó
ló előadásokból állt, melyeket előzőleg felkért 
személyek tartottak, és melyeket hozzászólá
sok és viták követtek. Egy minden előadás ese
tében külön erre felkért bizottság közremű
ködésével ezután állították össze az azokra 
vonatkozó határozatokat. A találkozó idejére 
kétségtelenül egymásra találtak különböző vi
lágnézetű fiatalok. Az együttlét azonban nem 
volt mentes a vitáktól. Az emlékezők közül 
többen is arra hivatkoznak, hogy végered
ményében a jobboldali, konzervatív irányzat 
túlsúlya érvényesült. Ezt többen (pl. Horváth 
Sz. Ferenc is) arra alapozták, hogy a határo
zatban alapelvként került be, miszerint a ki
sebbség vezetése csak „a keresztény erkölcsi és 
demokratikus nemzeti követelmények szerint 
történhetik”. Ezt Albrecht Dezső első előadá
sának hangvételére vezetik vissza. Minthogy 
Albrecht hangsúlyozta, hogy ez nem a zsidók
ra vonatkozik, úgy vélik, hogy ez az „istente- 
lenség és nemzetköziség” bűnét hordozó kom
munistáknak szólt. De Kacsó Sándornak a 
román-magyar együttéléssel kapcsolatos té
teleit is átfogalmazták, és a magyar kisebb
ség nemzeti egyenjogúságát jelölték meg a ro
mánokkal való békés együttélés feltételeként. 
Nagyobb vita volt még Szemlér Ferencnek az 
alkotó művészet szabadsága és függetlensége 
körüli tételeiről. Itt is a nemzeti értékek jegyé
ben történő nevelést hangsúlyozták, ami egy 
önvédelmi harcot folytató és a homogenizáció 
ellen összezárni kénytelen kisebbség esetében 
nem tűnik indokolatlannak.

Ez a nemzeti gondolat volt talán az az ösz- 
szetartó erő, mely megakadályozta a találko
zót veszélyeztető végletes széthúzást. Horváth 
Sz. Ferenc méltán hivatkozik egy, a találkozót 
néhány nappal követő Albrecht Dezső-levélre, 
melynek címzettje Vita Sándor volt. Ebben 
Albrecht helyzetüket a végvári katonákéhoz 
hasonlítja, ahol a fennmaradást az egység ga
rantálta: „befelé megegyezés, béke, testvéri 
összehúzódás, kifelé makacs megkapaszkodás, 
szüntelen pozícióharc...” [...]

SZÁSZ ISTVÁN TAS: Hetvenöt éves a 
Vásárhelyi Találkozó. HITEL. XXV. évfo
lyam, 2012. december
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Mi történ ik  a zene „színpadán”?1
„Vita, gúny, cinizmus szól 
mindenünnen.”2

Terényi Ede

Megpendített húr és húron csúszta
tott vonó, egyidejűleg. „Megérkeztünk.” 
Ez nem a Kékszakállú vára csupán 
egy Concertino angelico] az ütemegy 
arpeggio-sztalagmitja és a kopogó két- 
tercű (kétéltű? kétértelmű?) harmó
niák sztalaktitjai nem a vár fáklyafé
nyes oszlopcsarnokát visszhangozzák. 
Tátongó tárnában (sikátor? csator
na?) csövezünk -  „duplafalú” struktú
ra, kéttercű y-akkord -  melynek sűrű 
sötétjéhez mérten minden más éteri
nek tűnik.

A trió-hangzás többé-kevésbé szo
katlan, szándékoltan kissé suta: 
eredetileg két nagybőgő (a későbbi 
változatban két gordonka) koncertál, 
verseng egy zongorával, amely — za
katoló középregiszterének „súlyá
nál” fogva — centrális helyet foglal 
el képzeletünk színpadán, miközben 
a zongorista hátat fordít a közön
ségnek. Az előbbi két hangszer(es), 
megelőlegezve az „angyalit”, el-el- 
csukló, meg-megbicsakló, hullám
zó dallamtöredékek farvizén (bic
centő' technika), egymást váltogatva 
igyekszik felrántani magát a mély
ből -  hol egyik, hol másik irány
ból. Vonójuk kampóban végződik... 
Mindhiába!

A „cselekmény”/e/en idejű, egyelő
re. A „hanglenyomat” fülünk halla
tára alakul, a kontúrvonalak éppen 
most rajzolódnak ki. Noha a darab 
olyan „kibeszélést”, stílusidézetet 
is tartogat, amely múltbeli analógi
ákat ébreszthet a hallgatóban (pél
dául az első epizód végén: karikí- 
rozó jellegű, molto patetico feliratú 
ál-cadenza — az első gordonka szó
lamában), ezen túlmenően azonban 
mindvégig a jelen idejűség esete áll 
fenn. A visszatérés (egyszerű pszí- 
hatás) során újraélhetjük az expozí
ció során korábban már hallottakat; 
az itt megjelenő az ott-ot múlt idő
be helyezi (pontosabban közelmúlt
ba, a megidézett régmúlttal szem
ben): a két idősík párhuzamosan fut 
tovább, mintegy átölelve az epizódok 
dielektrikumát. (Mindez elképzel
hető a jelen idő kitágított vagy meg
kettőzött prezenciájaként is.)

A szólamok térbeli elrendezé
se a darab sztereó-jellegéből adó
dik. Minthogy az alapötlet éppen e 
komplementer-hangzás formaterem
tő erejének felismerésében rejlik, a 
drámai alaphelyzet kialakításához 
elegendőnek bizonyulhat a vázolt 
képzeletbeli ülésrend, melynek ér
telmében a vonós hangszerek mind
végig párbeszédet folytatnak: meg
próbálják nem csupán kiegészíteni, 
de túl is szárnyalni egymást.

És mégsem. Miközben valameny- 
nyi ereszkedő dallamot mint nega

tív irányítottságú téridő-eseményt, 
balról érzékelünk - , és minthogy a 
főbb dallamívek majd’ mindegyike 
ereszkedő, mindebből az következ
nék, hogy a zenei anyag kényszere 
alatt az előadóknak többször is he
lyet kellene cserélniük. Ez azonban 
nem lehetséges, hiszen játék köz
ben egyik mélyvonós sem állhat fel 
— csak úgy — székéről anélkül, hogy 
a helyváltoztatás ne válnék az elő
adás kárára. Be kell tehát érnünk a 
szimmetrikus térbeli elrendezéssel, 
amely ugyan nem teszi lehetővé az 
egyes dallamívek megfelelő pozicio
nálását, mégis, a sztereofonikus já
ték okán — formai vonatkozásban, 
legalábbis — valamelyest kárpótolja 
a hallgatót.

A világosan tagolt, óar-képletű, 
kezdő formarészt snittszerű, rövid 
epizód követi, melyet egy poláris irá
nyú moduláció vezet be (pszí-hatás, 
egyúttal ma-effektus). A continuum- 
jellegű középrész (formai dí-effektus) 
a polifónia eszközeivel készíti elő a 
tétel kulminációját: a visszatérés 
előtt bekövetkező k-effektust.

Daliami vonatkozásban a dí- és 
ma-effektusok, a kezdő meg-megbi
csakló gordon(ka)-dallamon kívül, a 
zongoraszólam 3/2-es metrumú ok- 
távmeneteiben bukkannak fel; mind
já rt az első frázis végén, a zakatoló 
akkordmenet kioldja a felgyülemlett 
(harmóniai) feszültséget, amely dí- 
csúcsát egy terckvart-akkordban éri 
el. Az artikulációs (főrész, első epi
zód) és grafikai (gordonka-zongo
ra ellenmozgás) dí- és ma-effektusok 
mellett a ritmikai dí-hatás is meg
jelenik a tétel kódájában: a vonósok 
aprózzák az eredeti nyolcadmozgást, 
ami által váratlanul a kétszere
sére nő a tempóérzet. A tételzáró 
flageolet-harmónia megteremti az 
eltávolodás esélyét -  a kezdeti „ős
köd” gomolygását éteri fény váltja 
fel; lenyugszik minden, és előtűnik 
az üvegkoporsóba zárt örök tökély 
(hyperdúr), amely — a csenddel ve
gyülve -  többé már nem változik.

„Hiszem, hogy egyszer visszatér a 
szép muzsika, de az már a nagyon 
várt új korszak hajnalát hirdeti. 
Lezárom a rádiót, késő éjszaka van, 
vigaszul emlékezetemből varázsolom 
elő a szép zenéket, a külső és belső vi
lág csendje kell hozzá.

JÖ JJ EL, SZÉP CSEND.”3

LÁSZLÓFFY ZSOLT

Jegyzetek
’Z e n e d ra m a tu rg ia i jeg y ze tek  Concertino 

angelico c ím ű  kom pozícióm  záró té te léh ez , 
m elynek  han g fe lv é te le  elérhető ' a  www. 
laszloffy-zsolt.gportal.hu cím en

2Terényi E.: Hová tűntél, szép zene? In 
Terényi E.: Paramuzikológia. Kolozsvár, 
2001, 288.

3I. m ., 290.
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Tizenötödik alkalommal adták át a 

Csíkszeredái Székelyföld folyóirat díja
it. Ferencz Imre költőt verseiért, Sántha 
Attilát „nyelvrégészeti” tanulmányáért 
tüntették ki, a nem erdélyi szerzőknek 
odaítélt Székely Bicskarendet Fekete 
J. József vajdasági irodalomtörténész 
kapta, a pályakezdő' tehetségeknek já
ró Szabó Gyula-díj kitüntetettje pedig a 
kritikusi munkásságáért díjazott Xantus 
Boróka.

Erdély-szerte alternatív irodalom
órákat tartottak múlt év novembe
rének végén az Erdélyi Magyar írók 
Ligája (E-MIL) szerzői. Bálint Tamás, 
Papp Attila Zsolt, Szántai János és 
Varga László Edgár a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziumban és a G. 
Caféban, valamint a sepsiszentgyör
gyi Mikes Kelemen Gimnáziumban és a 
Tein Teaházban lépett fel; Benő Attila, 
László Noémi és Potozky László a zilahi 
Silvania Főgimnáziumban olvasott fel; a 
kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti 
Líceumba pedig Fekete Vince, György

Attila, Hertza Mikola és Molnár Vilmos 
látogatott el.

A marosvásárhelyi Bulgakov Caféban 
adták át az Erdélyi Magyar írók Ligája 
(E-MIL) 2012-es évre szóló díjait, de
cember 8-án. A Méhes György-nagydíjat 
Farkas Wellmann Endre kapta L. D. ha
gyatéka című verseskötetéért és eddi
gi költői munkásságáért, a debütdíjat 
pedig Vass Ákos a Pulton innen, pul
ton túl című frissen megjelent verses
könyvéért. A gálához Homonnai Varga 
András flamencogitáros biztosította a 
zenei aláfestést, a két díjazott mellett pe
dig László Noémi, Fekete Vince, Orbán 
János Dénes, Karácsonyi Zsolt és Lövétei 
Lázár László olvasott fel legfrissebb mű
veiből.

A víz szakad, a cső marad címet visel
te a Látó Irodalmi Játékok tavalyi utol
só estje, amelyen Kovács András Ferenc 
költő, a Látó szépirodalmi folyóirat fő- 
szerkesztője olvasott fel közéleti verse
iből. A rendezvényre december 8-án ke
rült sor a marosvásárhelyi G. Caféban.

Kiosztották a Látó szépirodalmi fo
lyóirat díjait a marosvásárhelyi Bernády

Házban, december 15-én. A díjazottak: 
Bállá Zsófia (vers), Király Kinga Júlia 
(próza), Kántor Lajos (esszé), Korpa 
Tamás (debüt).

Krasznahorkai Lászlónak ítélték a 
2012-es Príma Primissima Díjat iro
dalom kategóriában. Krasznahorkai 
László 1954-ben született, első műve, a 
Sátántangó 1985-ben jelent meg. Műveit 
több mint húsz nyelvre fordították le, a 
regényeiből készült filmek is bejárták a 
világot. Egyike a külföldön legelismer
tebb magyar íróknak. Irodalom kategóri
ában Prima Díjat vehetett át Kiss Anna 
költő, drámaíró, valamint Tornai József 
költő, író, műfordító.

Michel Houellebecq francia író, az 
Elemi részecskék, A térkép és a táj, A csú
cson és az Egy sziget lehetősége című re
gények szerzője lesz a 20. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége. 
Magyarország egyik legfontosabb köny
ves eseményét április 18. és 21. között 
tartják a budapesti Millenáris parkban. 
A díszvendég ország Olaszország lesz.

MI

B eszéd
VÍZSZINTES
1. Antoine de Rivarol (1753-1801) 

francia író gondolata; első rész. 14. 
Pöttyös kutyafajta. 15. Morfológia. 
16. Vagy, angolul. 17. Bojt közepe! 18. 
Almacsutka! 20. 00000! 21. Tokod ha
tárai! 22. Kínai dinasztia volt. 24. ... 
Uris; az Exodus írója. 26. Arra a hely
re. 28. Becézett Ákos. 29. Tojás, néme
tül. 30. Ada ...; olimpiai bajnok holland 
úszónő. 32. Kazah sóstó. 34. Zanzafej! 
35. Rangjelző' előtag. 36. Autóverseny. 
38. Csernátoni várrom. 39. Minden 
részletre kiterjedő. 41. Relatív, röviden. 
43. Ott kezdődik! 44. Szemlencse. 45. 
Felületesen dolgozik. 47. Az asztácium 
vegyjele. 48. Lehel névváltozata. 49. 
Pléd, pokróc. 51. A gallium és a jód 
vegyjele. 53. Csenés. 55. Igen, oroszul. 
56. Némán hozó! 57. Juhtejtermék. 59. 
Nyakmelegítő. 60. Patás állat. 61. Új, 
németül. 62. Izom is kifejti. 64. Orosz 
vadászgép. 66. Abu ...; az iszlám első ka
lifája. 67. Dobolni kezd! 69. Skandináv 
férfinév. 71. A fordítottja is igekötő. 72. 
Az alumínium vegyjele. 73. Csak fé
lig! 74. Őszi-téli csapadék. 77. A völgy
be igyekvő.

FÜGGŐLEGES
1. Csattanós történeteket mesélő. 2. 

Kisbárány. 3. Messzire. 4. Eredeti füst- 
köd! 5. Lárma. 6. Csokoládéfajta. 7. Chip 
társa a rajzfilmben. 8. Kicsinyítő kép
ző. 9. Csücsülő. 10. Veterán lengyel lab
darúgó (Grzegorz). 11. Cseh autómárka. 
12. A harmadik személyt. 13. Gyakorító 
képző. 19. Erdei rágcsáló. 23. Nézd csak! 
24. A lítium vegyjele. 25. Angol tagadás. 
27. Becézett Aranka. 29. Ájulásszerű ál
lapotba kerül. 31. Vük nagybátyja. 33. 
Juhhodály. 35. Lenti helyen. 36. Előny 
a sportban. 37. Tartozást visszafizető. 
39. Akció kezdete! 40. Szerzetesrend. 42. 
Írószermárka. 44. Grúz férfinév. 45.... 
Ekran; tévéműsor. 46. Idegen előtag: to
jás-, pete-. 47. Antoine de Rivarol gon
dolata; második, befejező rész. 49. Etelt 
felszolgál. 50. Tűt többször beledöf. 52. 
A közelembe. 54. Néhány. 56. Az alvi
lág istennője a görög mitológiában. 58. 
Svájci város. 60. Éneklő szócska. 61. A 
nátrium vegyjele. 63. Dédelgetett ku- 
tyus. 65. Múló (idő). 66. Gil ... (LeSage). 
68. Tűzföldi indián. 70. Egri sportklub 
volt. 72. Atomi tömegegység, röviden. 75. 
Botvég! 76. Tűzifa mértéke. 78. Házőrző 
állat. 79. Rézkeret!

B. R,

A H elik o n  2012/24.
számában közölt Kábító
szer című rejtvény meg
fejtése: ...amit az embe
riség valaha feltalált.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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„Ú jból ír n i a k a ro k , U ram !”

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON 
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Rejtő Jenő 1905 — 1943

• Muszka Sándor költővel, íróval 
beszélget László Noémi

• S á n th a  A tt ila  a  „ g y im e s i a p á tú r sá g r ó l”

• M á té i V i§ n iec  v e r s e i

• Sigmond István:
E gy ate ista  tanácsa: h iggyetek  Istenb en  9.

• T ó th  M ária: A  te n o r

• Serestély Zalán Hertza Mikola kötetéről
• P a p p  A tt ila  Z solt: P o e , az  ü r ü g y

•  A  N A G Y  K IL O M E T R IK

SZAKÁCS ISTVÁN PETER

M ennyei ponyva
In memóriám Rejtő Jenő

— Uram, a toliamért jöttem!
— Hol hagytad, fiam?
— A mennyei ruhatárban, a munkaszolgálatos zubbonyom 

zsebében. Vagy a biztonsági arkangyal íróasztalán, amikor be
lépés előtt átvilágítottak...

— Hogy is hívnak téged?
— Reich Jenő..., azaz Rejtő Jenő..., vagyis P. Howard..., izé 

Gibson Lavery...
— Aha, szóval te vagy az a zsidó származású, népszerű ma

gyar kabaré-, komédia-, ponyva- és ponyvaparódia-író, aki an
gol álneveken is publikált, hogy kelendőbb legyen az áruja.

— Valamiből csak meg kellett élni, Uram. El se tudod képzel
ni, mi mindennel próbálkoztam előtte. Voltam parkett-táncos és 
dokkmunkás, heringhalász és mosogató. Árultam édességet és 
hamisított parfümöt...

— Lazítsd már el magad, fiam! Itt nem hajt a tatár, nincs faji 
megkülönböztetés. Dőlj hátra szépen egy öblös, puha felhőfotel
ben, és élvezd a paradicsomi szolgáltatásokat.

— Hát éppen ez az, Uram, meguntam már ezt a nagy mennyei 
semmittevést! Én, aki kéthetente szállítottam egy regényt a ki
adómnak, hetven esztendeje már, hogy nem írtam le egy ütős 
poént. Uram, én a toliamért jöttem!

— Nyugi, fiam, megírtad már a kenyered javát. Lent az iro
dalmárok nem győzik összeszámlálni a műveidet. S ha jól tu
dom, már az iskolában is taníthatnak... Lassan kötelező olvas
mány lesz belőled...

— Ettől rettegek, Uram! Megette a fene azt az írót, aki ilyen 
mélyre süllyed! Vizsgatételként úgy fognak rühellni a diá
kok, mint a kényszerűségből sokat emlegetett klasszikusokat. 
Istenem, rossz rágondolni is, milyen képeket fognak vágni, ha 
Fülig Jimmy életfilozófiájából vagy Piszkos Fred morális dilem
máiból, netán Senki Alfonz szerelemtanából kell méterszámra 
dolgozatot írniuk!

— Az igazat megvallva nem nagyon értelek, fiam. Mit is 
akarsz te tulajdonképpen?

— Hányszor mondjam még, Uram?! A toliamat!!! Már het
ven éve nézem tétlenül a lenti világot. Kész röhej, ami ott tör
ténik. Ennyi hülyeséget bűn kinevetetlenül hagyni. Köpök a 
kanonizációra! Újból írni akarok, Uram! S azt szeretném, hogy 
egyszerűen az olvasás öröméért vegyék a kezükbe a könyveimet 
az emberek. Hogy a nevetéstől jólesően kinyújtózkodhassék az 
a görcsbe rándult lelkűk. Elsőként például megírnám a mi ket
tőnk jelenetét. Semmi elbeszélés, semmi leírás, semmi részlete
ző kitérő, csak külön sorokba tördelt, natúr párbeszéd.

— Miért, fiam?
— Mert nem a szavak, hanem a sorok száma alapján fizet a ki

adóm, Uram.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

S z e r k e s z tő s é g ü n k  új s z é k h e ly e  é s  p o s ta c ím e :
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Beszélgetés Muszka Sándor 
költővel, prózaíróval
H ólabda a terep n a p ló n

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

-  Muszka Sándor, költő, vátesz, poéta, 
Muszka Sándor, író, groteszk, humoris
ta, Muszka Sándor, a betűk, hangok vagy 
fintorok embere -  az efféle címkék között 
van-e olyan, amit szívesen veszel, és ha 
igen, mikor gondoltál először arra, hogy 
esetleg ilyen címke is ragadhat majd rád?

-  Kedves vagy, hogy ezeket a jelzőket 
említed velem kapcsolatban. Komolyra 
fordítva a szót: már nem tudom, hol és ki
től hallottam a mondást, miszerint „hosz- 
szú és hányattatott életem során már 
halott ember is voltam”. Igen, próbálom 
elviccelni, mert nehéz nekem erre vála
szolni. Nehéz, mert ha belenézek, a tü
körből ezek közül a titulusok közül egyik 
sem néz vissza rám. Egy harminckét 
éves embert látok, aki írt pár versesköte
tet meg néhány prózai szöveget, és meg
próbált ezt-azt. De reményke- 
dek, hogy talán egyszer benő a 
fejem lágya és csakis költőként, 
íróként gondolok majd magam
ra. Ismerek ilyen embereket.
(Micsoda jó téma egy paródiá
hoz!) Ha vissza lehetne kérdez
ni, megkérdezném: te mit gon
dolsz?

-  Nyilván én is arra gondo
lok: kicsit súlyos az, amikor az 
ember egyből íróként vagy köl
tőként mutatkozik be, különö
sen, ha még egyáltalán nem 
őszül. Viszont ha nem gondol
ja, nem mondja magáról komo
lyan, hogy ő író vagy költő, ak
kor hogyan vennék olvasói komolyan? És 
ha jól tudom, a viccelődési hajlam ellenére 
te nem bánod, ha olvasóid komolyan vesz
nek. Hogy is van ez?

-  Nem hiszem, hogy attól, ha valaki 
költőnek mondja magát, az olvasók ko
molyabban vennék munkásságát. Az író, 
a költő szövegei révén kommunikál az ol
vasóival, így aztán szerintem, legalább
is az olvasó szempontjából, teljesen mel
lékes, hogy a mű írója saját személyéről 
mit gondol, mit nem gondol. Az olvasó
nak tetszik, amit a szerző írt, vagy nem. 
Aztán hogy az alkotó éppen lótenyésztő
nek vagy rajzfilmhősnek tartja magát, 
az ebből a szemszögből teljesen mellékes. 
Persze, látom, mire megy ki itt a játék.

Igen, költő vagyok. Tekintve, hogy legin
kább verseket írok. Verset pedig a költők 
írnak. A vers továbbá az, amiért irodal
mi lapszerkesztők honoráriumot fizetnek 
az ember fiának, és amit állítólag mon
dani is kell.

-  Szerintem verset nem csak a költők ír
nak. Remélem, sokan írnak verset, még ha 
nem is költők. Mint ahogyan rajzolni is so
kan rajzolhatnak, akik nem grafikusok és 
nem festők. De ha már itt tartunk, vélemé
nyed szerint mi különbözteti meg a jó ver
set a rossz verstől?

— Igazad van, de pontosabb definíció 
most nem jut eszembe. Minőségi kérdés. 
Hogy mi különbözteti meg a jó verset a 
rossz verstől? Ha bölcsész volnék, bizto
san lenne valami kész vagy felmelegíthe

tő válaszom -  így csak azt tudom elmon
dani: számomra mi a jó vers. A jó vers 
talán legfontosabb ismertetőjele, hogy 
van mondanivalója, vagyis nem magama
gáért való. Továbbá érzelmeket vált ki, 
legyenek azok negatívak vagy pozitívak, 
esetleg gondolkodásra késztet. Ennél több 
közhely most nem jut eszembe. Bevallom, 
ezen is éppen annyit szoktam gondolkod
ni, mint azon, hogy milyen címke ragad
hat rám.

-  Mit gondolsz az írói státusról manap
ság Erdélyben? írtál a versekért járó hono
ráriumról. A versírás errefelé sosem nyúj
tott biztos kenyeret. Beleszól szerinted egy 
költő szövegeibe az, ahogyan mindennap
jait éli? Vagy az, ahogyan kenyerét meg 
kell keresnie?

-  Úgy látom, az irodalom semmilyen 
hatással sincs az emberek hétköznap
jaira: ez az írói státus kicsit olyan, mint 
a tenger nélküli tengernagyság. A kér
dés második felére pedig azt tudnám vá
laszolni: nem csupán, hogy beleszól, ha
nem be is határolja. Egyáltalán nem 
mindegy, hogy az embernek mennyi ide
je jut hivatása gyakorlására. Például na
pi hány órát tud olvasásra fordítani, sa
többi, satöbbi. Azt szoktam mondani: én 
is szívesen írnék már egy-két verset ad
riai nyaralásaimról, de sajnos nemhogy 
az Adrián, még csak nyaralni sem vol
tam soha. Továbbá a festőnek festékes a 
keze, az autószerelőé olajos, rendes költő 
pedig alkoholista -  egyszóval az ember 
bármivel is foglalkozzék, bármiből is él
ne meg, az mindenképpen rányomja bé
lyegét alkotásaira is.

-  Ha naponta bármennyi időt fordíthat
nál olvasásra, mit olvasnál? És ha lehet
ne, töltenéd-e olvasással minden napod? 
És ha nem olvasással, mivel töltenéd?

-  Napi két órám van olvasásra, ahhoz 
ragaszkodom. Most épp George 
Mihail Zamfirescu Városszéli 
szerelem című könyvét olvasom, 
Bálint Tibor fordításában. Ami 
az irodalmat illeti, mindenevő 
vagyok. Hogy tölteném-e olva
sással minden napom? Az elkö
vetkező évet biztosan. Az idővel 
való versenyfutásból ritkán ke
rülök ki győztesen, ezért aztán 
annyi könyv összegyűlt már pol
con, ágy mellett, asztalon, hogy 
egy év talán elég sem lenne rá. 
Ha minden napot nem is, min
den második napot egészen biz
tosan átolvasnék. Kétségtelen, 
hogy minden íróember legszíve
sebben a toronybéli könyvtár-

szobában szeretne élni, ez azonban csak 
nagyon keveseknek adatik meg. Ki tudja, 
lehet, hogy jobb is így.

-  Valóban, sokan szeretnénk a torony
béli könyvtárszobában lébecolni. De nem 
árultad él, hol tevékenykednél és mit, ha 
lehetne, és ha nem volnál képzeletbeli köl
dökzsinórral az irodalom világához kötve. 
Tudod, Karinthy például pilóta szeretett 
volna lenni, feltaláló, felfedező vagy híres 
sebészorvos...

-  Hát igen, ahhoz újra kellene szület
ni. Ha nem az irodalom, akkor valószí
nűleg Lemmyvel szeretném — ne adj’ is
ten helyette -  a Motörheadben üvölteni, 
hogy „we are the road crew.” Azt hiszem, 
az életcél nélküli dollármilliomost is egé
szen jól tudnám alakítani. Fogalmam 
sincs.

-  Hogyan viszonyul olvasmány és élet- 
tapasztalat egymáshoz abban, amit leírsz? 
Másként van-e ez prózában és másként 
versben, nálad? Mitől függ, hogy egy ta
pasztalatból, ötletből, érzésből próza lesz-e 
vagy vers?

M uszka Sándor
1980-ban született Kézdivásárhelyen. 2006-ban diplomázott a kolozsvári Babe§- 

Bolyai Tudományegyetem szociológia-antropológia szakán. 2002 és 2003 között 
a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör alelnöki tisztségét töltötte be, ugyan
ezen időszakban az Echinox magyar oldalainak főszerkesztőjeként is tevékenyke
dett. 2007-ben Irodalmi Jelen költészeti díjban részesült. Kötetei: Ennyi ha történt 
(2005), Mi nem lóg ha áll (2007), Múzsák, trágyás szekérrel (2010), Sanyi bá (2012).
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HELIKON
-  Jó is volna úgy élni, hogy ne legye

nek saját történeteim, és olvasmányél
ményeim jelentsék az egyetlen inspi- 
rációs forrást. Csakhogy ez most nem 
így van, a hivatali mindennapok bő- 
ven szolgáltatnak témát. Nincs annál 
inspirálóbb, mint amikor barátai el
árulják az embert. Továbbá a kicsi
nyesség, a butaság, a kivagyiság megta
pasztalása is edzésben tartja az elmét. 
Olvasmányélményeink összessége a 
szemüveg, a szűró', amin keresztül értel
mezzük, feldolgozzuk a történéseket. Ha 
nem lenne fellengzó's, azt mondanám: 
ami történik veled, az felvértez és lecsu
paszít. Hogy egy tapasztalatból, ötlet
ből, érzésből próza lesz-e vagy vers? Én 
sem tudom azt soha eló're. Az embernek 
egyszer csak eszébe jut egy mondat — de 
addigra már minden eldőlt.

-  Azt mondod, csináltál már ezt-azt. 
Ennek jegyében megkérlek, mesélj kicsit 
arról: mi a terepnapló és te honnan tu
dod, mi az. És mit szólnál ahhoz, ha azt 
mondanám: a Sanyi bá tulajdonképpen 
irodalmi terepnapló?

-  A terepnapló szociológiában és ant
ropológiában használatos fogalom, olyan 
szöveget jelent, amely a kutatás hely
színének leírását, valamint a kutató el
ső benyomásait tartalmazza. Ezt on
nan vélem tudni, hogy a Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem szociológia-antropo
lógia szakán államvizsgáztam -  de remé
lem, ezt az általam adott meghatározást 
volt tanáraim nem olvassák el. A Sanyi 
bá talán mégsem terepnapló, mivel ott a 
helyszínek elég felszínesen jelennek meg, 
általában falusi lakások konyhái vagy fa
lusi kocsmák. Ha már valami ilyen tudo
mányos dobozba kellene belegyömöszöl
ni ezt a könyvet, inkább javasolom hozzá 
a hólabda módszert — azt, amikor egyik 
alany ajánlja a másikat.

-  Kézdivásárhely, Kolozsvár, Csíkszép - 
víz, Csíkszereda. Vidéken, kisebb és na
gyobb városban is éltél már. Hol érzed 
leginkább önmagadnak magad? Vagy 
mik volnának az említett helyek neked 
tetsző és kevésbé tetsző jellemzői?

-  A városok és falvak közötti különb
séget én leginkább az emberi kapcso
latok minőségében látom. Hogy hol va
gyok otthon? Egy kicsit itt is, egy kicsit 
ott is, mindenütt, ahol úgy érzem: dol
gom van.

-  Hiányolod-e a kortárs írók társasá
gát? Vagy eleged van-e belőle? Mit gon
dolsz a csapatszellemről, irodalmi ber
kekben?

-  Nem hiányolom, mert jó néhány ba
rátommal napi szinten tartom a kapcso
latot, de hát az internet és a mobiltele
fon korában a kapcsolattartás csak a 
számlafizetés elhanyagolása esetén je
lent gondot. Az irodalom, mint minden 
más művészeti ág, belterjes, különbö
ző csoportosulások összességéből áll. Ez 
tudomásom szerint mindig is így volt és 
várhatóan egy jó darabig így is marad. 
Mi sem természetesebb ennél, ha már

különböző emberek különbözőképpen 
vélekednek. A hasonló meglátások, ér
telmezések találkoznak, barátságokat, 
csoportosulásokat generálnak. Ezek a 
folyamatok talán az irodalmi lapok szer
kesztőségei körül a leginkább tetten ér
hetők. Az is hozzátartozik az igazság
hoz, hogy nagyobb, az Éberekhez vagy 
a Transzközéphez fogható csoportos je
lentkezésről mostanában nem igen hal
lani. Hogy ez jó-e vagy inkább káros? 
A nyugatosoké nem volt káros. Hogy a 
mostaniaké milyen? Idővel elválik.

-  Szerinted létezik ma Erdélyben au
tentikus irodalmi műhely, kölcsönhatás, 
vita, párbeszéd, amely alakítaná a most 
születő erdélyi magyar irodalmat?

-  Szépvíz azért Kolozsvártól 
és Vásárhelytől is elég távol esik. 
Tudtommal az egyetlen nyilvános erdé
lyi irodalmi vitafórum még mindig a ko
lozsvári Bretter György Irodalmi Kör, 
ahol a pályakezdők bemutatkozhatnak, 
ahol az elhangzó műveket megvitatják. 
Más ilyenről nem tudok.

-  És van-e rá szükség? A te indulá
sodban volt-e szerepe a Bretter-körnek? 
Van-e valami, amit csak ennek a körnek 
köszönhetsz? Vagy valami, amit maga
don kívül valami másnak, valaki más
nak köszönhetsz?

-  Gondolom, van. A Bretter-körnek 
nem csupán szakmailag, de szocializáci
ós közegként is kétségtelenül nagy sze
repe volt indulásomban. Itt találkoztam 
azzal a néhány emberei, akik azóta — azt 
hiszem — a barátaim lettek. Továbbá en
nek a körnek köszönhetően jelenhetett 
meg első kötetem is. Sokmindenkinek 
köszönhetek sokmindent, ezúttal is 
megteszem, de ha nem bánod, nem írok 
névsort. Hogy köszönhetek-e valamit 
valami/valaki másnak? Ha azt aka
rod kérdezni: hiszek-e Istenben, akkor 
azt tudom válaszolni, amit egy barátom 
mondott: „Én nem csak hiszem, de tu
dom, hogy van.”

-  Az utolsó kérdés jogán: interjúnkból 
bennem leghangsúlyosabban a követke
zők maradtak meg: hogy soha nem vol
tál nyaralni, hogy szerinted rendes költő 
alkoholista és hogy elárultak a barátaid, 
így, felsorolásban olvasva ezeket, fűznél 
még valamit a dologhoz?

-  Ez azért lehetséges, mert ahogyan 
azt már említettem, nem igazán szok
tam ezekről a dolgokról gondolkodni. 
Kérdeztél, én pedig csak mondtam, ami 
hirtelen eszembe jutott. De vegyük sor
ra. Először is, hogy soha nem voltam 
nyaralni. Panzióban, szállodában tény
leg nem, de ismerek még egy csomó em
bert, aki ugyanúgy sosem volt és ahhoz 
képest mind elég jól vannak. Hogy ren
des költő alkoholista. Akkor én eléggé 
rendetlen vagyok, de szerintem te sem 
gondoltad, hogy ezt komolyan mondom. 
És hogy elárultak a barátaim. Történt 
ilyen, hogyne, de kivel nem történt?

LÁSZLÓ NOÉMI

MUSZKA SÁNDOR 

A fehér cigány
Egy nadrágom egy pár cipőm azt hiszem 
Ne sajnáljon én engemet senki sem 
Harminckét év semmivé lett nagy álmok 
Nem zaklatnak csúszópénzzel a pártok

Hogy ki vagyok nem tudja az internet 
Nem nyújtottam sehova be kérelmet 
Szeretőm is éppen hogy volt hetvenegy 
Hatvan után állítólag egyre megy

A sört a bort sosem ittam magára 
Pirulákat nyeldestem le utána 
De amíg a százhúsz évet betöltőm 
Reménykedem akad dolgom a földön.

T ran szilván  lé tle le t
Székely rap

Hölgyek és Urak ez hát a látkép 
Nem vérre babra megy csak a játék 
Amott húzódnak a hallgatag falvak 
Itt nem csak mézet de bármit (be)nyalnak 
Ha szédülne tőle vagy gyomra forog 
Emlegetünk majd szokást jogot 
Jöhet hódító turista bátran 
Táncolunk néki népi ruhában 
Címerünk fénylő kürtőskalács 
Hogy hol tartunk híven jelzi a barna máz 
Tűzgyújtónak kell csak a könyv itt 
Lagzihoz írja ki írja versit 
S ha hajnalban érünk haza a bálbúi 
Nem álmodozunk Európárúl 
Ki többet szeretne s van hozzá gatya 
Idegen itt az mehet haza 
Mi megterem nálunk exportra küldjük 
Örvendjenek hogy neveltük tűrtük 
Lézengjen máshol okos bolondja 
Szeméről látszik nem transzilván forma 
Olyan kell ide ki legény a gáton 
Nem háborog se zablán se jármon 
Eszénél bicskája élesebb 
Beszéd helyett morgásból értenek 
Hölgyek és Urak ez hát a látkép 
Büszkék vagyunk rá Isten mit ránk mért 
S bár vicces tudom ez öltözet 
Látják csudás egy környezet 
Magukért van hogy a fákat kivágtuk 
Sehol nincs ily szép holdbéli táj út 
Ha be szeretné rendezni házát 
Vegyen Korondon kínai vázát 
Ha szilvapálinkánk meggyötri gyomrát 
Próbáljon ki egy ásványvíz kúrát 
Barlangunk is van legtöbbje büdös 
Láthat minálunk medvét és böböst 
Gyönyörű néprajzi múzeum 
Urat süvegeid paraszt hadunk 
Büszkék vagyunk hogy ennyire vittük 
Magunkat soha fel nem kötöttük 
így maradt minden a régibe 
Jött ment szelek nem értek el ide 
Hisz sehol ily szépet és ily csodást 
Kívánunk kellemes barangolást.
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SÁNTHA ATTILA

A titokzatos „gyimesi apátúrság” helynévi nyomairól
Hermann Gusztáv Mihály em

líti (Szádeczky-Kardoss Lajos nyo
mán,1) hogy a Csíki Székely Krónika fel
tételezett hamisítói között ott lehet a 
homoródszentpéteri Cseke József is, „aki 
1796-ban guberniumi kancellista volt, 
és akinek 1785-ben írt munkájában (az 
Erdélyben levő rejtett kincsekről) szere
pel Bondvára, Zethvára, Budvára, Gumez 
vagy Gymes apátúrság.”2 Hermann ki
mondatlanul is azért tartja gyanúsnak 
Csekét, mert úgymond kitalál különféle 
nem létező' dolgokat.

Nos, úgy tűnik, a helynevek támogat
ják az egykori „gyimesi apátúrság” lé
tezését. Igaz, amíg erre rájövünk, naiv 
etimologizálásokon alapuló modern tü
körfordításokon (rom. Apa Asáu > magy. 
Aszóvize) és romantizáló átnevezéseken 
(Apahavas — fó'-fó' havas értelemben — az 
Apahavasa helyett) kell keresztülvere
kednünk magunkat.

1.1. Apahavasa: Apáthavasa?

Gyimesbükk felett helyezkedik el az 
1330 m magas, a földrajzi leírásokban 
Apahavas formában megjelenő' hegy. A 
gyimesi Tankó Gyula viszont Apahavasa 
formában adja meg a hegy népi nevét: 
„Apahavasa — nagy kiterjedésű fennsík, 
legelő', erdő' Ugra fejében, a régi magyar
román határ közelében.”3 Ez ugyanolyan 
birtokos jelzős szerkezet, mint a Cseke- 
havasa, Alsóugra-havasa stb. Ezzel au
tomatikusan esik az a fajta romantizáló 
névmagyarázat, amely az apahavas, az
az fó'-fó' havas értelmet adja meg a név
adás mozgatórugójának. Az Apahavasa 
már csak azért sem lehet az „eredeti”, a 
„főhavas”, mert jóval magasabb hegyek 
is találhatók a közelében, pl. a Csülemér 
(1648 m), a Naskalat (1553 m) stb.

Nézzük, milyen más helynevekben sze
repel az Apa konstituens. A legismertebb 
Apahida, melynek korai írásos említései 
(1263, 1324, 1580 stb.) az Apáthida for
mát mutatják. Latin neve Pons Abbatis 
(1280).4 Az idők folyamán az ejtést ne
hezítő t egyszerűen kikopott a névből. 
Ugyanez a jelenség figyelhető meg a 
Debrecen melletti Apafa helynév eseté
ben is: 1347-ben még Apathfaya néven 
említik, 1642-ben már Apafája, hogy má
ra csak Apafa maradjon belőle.5 A gyalui 
havasokban említenek egy Apáthavasa 
nevű erdőbirtokot: „1299.IX.21.: Leske, 
másként Apathouasa. A kolozsmonostori 
apát cserébe adja a püspöknek Nádas 
és Bogártelke (Ko) ellenében (Er I. 584). 
Leske (Apáthavasa) alatt: 1299: Leske; 
1299/447: Leske vulgo Apáthavasa. ... 
1427: Apathawasa”.6 Az itteni Apáthavasa 
alighanem csak azzal úszta meg a t hang 
kiesését, hogy utolsó említése 1427-ben 
történik, utána a név feledésbe merül.

Az „apá”-t tartalmazó helynevek másik 
része az Apa, Aba személynévre megy visz- 
sza. Ide tartozik Apa (Szatmárnémetitől 
keletre), Apanagyfalu (Déstől kelet-dél
keletre, az Apafiak ősi birtoka).7

Egyelőre maradjunk annyiban, hogy 
a mai Apahavasa forma utalhat mind az 
apátnak a havasára, mind egy Apa/Aba 
nevű személynek a birtokára.

1.2. „Apa Asáu, ami Dealul Popii-t
jelent”

Mára már közhelyszerű megállapí
tás, hogy a Bákó megyei Tatros-vidék 
(Tinutul Trotu§) toponímiája túlnyomó 
többségben magyar,8 így nem szentségtö
rés körülnézni, hogy léteznek-e még Apa 
elemű helynevek, amelyekben a magyar 
apát főnév vagy Aba személynév bújik 
meg.

Apahavasától 25 km-re található — a 
Tatros folyóba ömlő Asáu patak mentén —

egy Apa Asáu nevű falu. Vigyázat, nem a 
patakot nevezik Apa Asáu-nak (tükörfor
dításban: ’Asáu víz’), hanem a falut, a pa
tak neve egyszerűen Asáu!

Az Asáu nevet egy 1442. december 16- 
ra datált, ám 16. századi hamisítványban 
említik, a patakra értve.9 Apa Asáu falu 
történetére vonatkozóan az ortodox hit
község honlapjáról nagyon érdekes dol
gokat tudunk meg. Eszerint a szájha
gyomány úgy tartja, a falu eredeti neve 
„Dealul Popii”, ’a pap, az apát dombja’ 
volt, azaz a zavaros megfogalmazásból 
arra következtethetünk, ezt jelenthette a 
falu mai Apa Asáu neve. A Dealul Popii 
nevű helyen egy kolostor is volt, amely 
már állítólag 1623-ban létezett, ez köré 
alakult ki később a falu.10

Azaz a néphagyomány úgy tartja, a fa
lut mindenképp egy papról nevezték el, 
ami apát is lehet, mondhatnánk mi.

Itt viszont mindenképp meg kell áll
nunk és megvizsgálnunk azt a lehetősé
get, hogy az Apa jöhet-e a román apá (víz) 
szóból, mint ahogy a magyar tükörfordí
tások („Aszóvize”) feltételezik. A válasz 
röviden: nem, ugyanis két kivétellel apá 
tagú román településnevek nincsenek. A 
kivételek: Apa Neagrá (’fekete víz’) Górj

megyében és Apele Vii (tükörfordítás
sal: ’élővizek’) Dőlj megyében, azaz mind
kettő Olténiában, több száz kilométerre 
Moldvától. Ugyanakkor a patakot nem, 
csupán a falut nevezik Apa Asáu-nak — 
Apa Neagrá és Apele Vii esetében a víz
név megegyezik a településnévvel.

1.3. Asáu < Aszó: északos, vizenyős 
domboldal

Az, hogy az Asáu patak neve a magyar 
aszó szóból jön (’időszakos vízfolyás, szá
razpatak’) első pillantásra eléggé nyil
vánvalónak tűnik11, ennek ellenére a nép
hagyomány világosan megmondja, hogy 
itt egy dombról (deal) és nem egy idősza
kos vízfolyás völgyéről van szó — no meg a

hegyekben fekvő patakokra, így az Asáu- 
ra sem az jellemző, hogy akár időszako
san is kiasznának.

Ugyanakkor mind Kiss Lajos,12 mind 
Emil Petrovici román nyelvész felhívja a 
figyelmet arra, hogy a hasonló helyne
vek jöhetnek a szláv (pontosabban bolgár) 
oszoj szóból, amelynek jelentése északos 
oldal, árnyékos lejtő. Mivel mind a ma
gyar, mind a román nyelvterületen fel
tűnően nagy számban fordulnak elő az 
Aszó, illetve Osoi helynevek, Petrovici 
szerint „nem szabad megfeledkeznünk 
arról a lehetőségről sem, hogy létezhetett 
a román (illetve magyar) nyelvben egy 
szláv eredetű szó, amely idővel kikopott 
ezekből a nyelvekből. (...) így lehetséges, 
hogy létezett a románban az *osoi szó, 
’északra néző, árnyékos hegyoldal’ érte
lemben (vö. bolgár osoj ua.).”13

Nos, Petrovici sejtése helyes, a ma
gyarban nemcsak létezhetett, hanem lé
tezik is egy hasonló jelentésű aszó szó, 
méghozzá a székely nyelvjárásban. A 
Csíkszeredában lakó, gyimesi szárma
zású György Attila író, a környék és a 
nyelvjárás jó ismerője szerint az aszó 
nem akármilyen helyet jelent, hanem 
lólegeltetésre alkalmas, jófüvű helyet -
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