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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!
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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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minden parasztember tudja, hogy az ár
nyékos oldalak ilyenek, mivel nem aszik 
ki a tűző napon a fű.

Eredetileg tehát az Aszó patak neve 
az „árnyékos oldal” patakját jelenthet
te, ez sokkal közelebb áll a térviszonyok
hoz, mint a „szárazpatak” magyarázat. 
Az aszó forma mutatja, hogy magyar név
adásról van szó, a románok pedig min
denképp a magyaroktól kölcsönözték a 
helynevet (mivelhogy nem Osoi a helynév 
formája).

Itt jegyzem meg, hogy eddig sehol sen
ki nem írt Apa Asáu Apátaszóként való 
megfejtéséről, úgyhogy a helyi ortodox 
pap, Bejan Petru által adott etimológia 
semmiképp sem tudós eredetű, hanem a 
népi emlékezetre alapoz.

1.4. És akkor hol van a „gyimesi
apátúrság”?

A közeli Mágire§ti falu (toronyiránt 10 
km-re Apa Asáu-tól, műúton 26 km-re), 
azon belül a Crupenshi-birtok helynevei 
számos utalás ó'riznek egy valamikori je
lentők egyházi létesítményre az egyko
ri Poiana Cálugári^ei nevű falu terüle
tén, ilyenek a Clopotul, Värful lui David, 
Dealul Clopotului, Piciorul Bisericii, 
Dealul Bisericii.14

Mind a Poiana Cálugárifei ’apáca tisz
tása’ nevű, mára eltűnt falu és Mágire§ti 
említései nagyon koraiak, egy 1458. 
vagy 1461. március 12-i15, valamint egy 
1481. március 31-i16 dokumentumban 
szerepelnek (ez moldvai viszonylatban 
olyan, mintha egy magyarországi hely
név a 12. században jelenne meg, hisz az 
első' moldvai kancelláriai dokumentum 
1384-bó'l való). A második oklevél min

den szempontból figyelemreméltó, Nagy 
István moldvai fejedelem Tornának, 
Majar (ejtsd: Mazsar) és Du§ca (ez utób
bi Toder Dobri^a§ lánya) fiának, vala
mint Torna féltestvéreinek, Petre-nek 
és Coste-nak adományozza és megerősí
ti Románe§ti falut az anyai részről, va
lamint fele Mäzäräi^i (Mágire§ti) és fele 
Poiana Cálugári^ei falvakat. Azonnal ki
tűnik, a Mazsar a Magyar család- vagy 
népnevet takarja (a magyar gy > román 
j /ejtsd zs/-re lásd m. Szilágy ’szilfás te
rület’ > r. Sálaj), ők Mäzäräi^i (a mai

Mágire§ti) falu névadói is, így a település 
az apai részről való hagyaték lehet. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy az oklevélben 
szereplő egyik falut Magyarnak, a má
sikat Románnak hívják, és e kettő egy
mástól 10 km-re fekszik, akkor a nevek 
nemzetiségi hovatartozást is jelölhetnek, 
méghozzá az illető nemzet saját nyelvén 
(ne feledjük, abban a korban a románok a 
magyart ungurnak nevezik, a magyarok 
a románt oláhnak). Tárgyunk szempont
jából innen annyi fontos, hogy Mágire§ti 
falu korai lakói nagy valószínűséggel 
magyarok voltak. Poiana Cálugári^ei 
Mágire§ti határában van, az apai örök
séghez tartozik, így valószínűleg azt is 
magyarok lakták, s ha magyarok, akkor 
katolikusok lehettek az elején.

Hogy mikoriak ezek a magyarok, ar
ra Nicolae Iorga ad feleletet. Ő úgy tartja, 
a Milkói Püspökség körül magyarok ál
tal lakott terület létezett még az 1300-as 
évek közepén is, mikor Bogdan megala
pítja a Moldvai Fejedelemséget: „(a mai 
Moldva alsó felében) feküdt a Beszterce, 
Tatros és Putna völgyeinek magyar sar
ka számos szép faluval, ahol az 1200 kö
rül, a Milkó várában levő kun katolikus 
püspökség megalakításával egyidőben 
érkező idegenek a sóbányák közelében 
vásárhelyeket emeltek: Bákót, Tatrost, 
Adjudot, Putnát, és távolabb -  most a 
munténiai Alexandru vajda országában — 
Buzáut.”17 Mágire§ti (és a vele feltehető
leg egy időben alapított Románe§ti) is ek
kori alapítású lehet.

Úgy látszik viszont, a katolikus ma
gyar birtokosság idővel ugyanúgy beol
vadt a románságba vegyes házasságok 
által, mint például az erdélyi, Hunyad 
megyei román birtokosság a magyarba

— ezt példázza a mäzäräiti-i Mazsar há
zassága a románe§ti-i Du§ca-val. A fiuk, 
Torna, már feltehetően ortodox, mi több, 
mivel anyja román, apja pedig korán el
halt -  vö. azzal, hogy féltestvérei is van
nak! - , már inkább román. így visszavon
hatatlanul elindul a birtokában levő falu 
elrománosodása is.

1.5. Kincskeresésre fel!

Összefoglalva: az ’apát északos/vize- 
nyős dombja’ jelentésű Apátaszó a mai

román Apa Asáu-ban maradt meg, ami
nek a jelentése még a mai helyi népha
gyomány alapján is Dealu Popii, azaz a 
pap (apát) dombja. A nyelvészeti és a népi 
helynévmagyarázat eme lélegzetelállító
an pontos megfelelése azt mutatja, hogy 
az egybeesés nem véletlen.

Úgyhogy egy archeológiái „kincskere
sés” során nagyon is lenne alapja kutatni 
a fránya „gyimesi apátúrság” után, talán 
éppen az egykori Poiana Cálugáritei falu 
területén, a jó homoródszentpéteri Cseke 
József emlékét pedig ideje megtisztítani 
— legalábbis ebben a konkrét esetben — a 
gyanúsítgatásoktól.
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MATEI VIgNIEC VERSEI
M editáció
(O m editate)
Hat órakor szoktam felébredni 
magam vagyok meggyújtom a gáztűzhelyen az 
égőt és hamar megrántok két tojást 
megiszom az előző este előkészített teát majd 
a napos táskámba
beteszek három szelet kenyeret és két darab szalámit

így folyik az életem hivatalnok vagyok
egy játékgyárban ahol
apró törékeny tárgyakat iktatok be
összeadom az árakat majd kiszámítom
hogy mennyibe kerülnek az embereknek ezek az

aprócska haszontalan semmiségek

minden nap 15 óra után 
hazamegyek asztalhoz ülök 
a feleségemmel és három kislányommal 
akiket nem nagyon értek

délután alszom egy órát vagy kettőt 
aztán megjavítom a fürdőben a csöveket vagy 
a konyhában az ablakot

azt akarom mondani hogy 46 éves vagyok 
és azt gondolom hogy élek még 20 évet 
igaz hogy az élet amit élek teljesen 

ostobának tűnik 
de semmire nem panaszkodom

A k ö ltő  élete
(Via^a poetului)
A költő élete akár egy fehér 
nyuszibunda a villamosvezető 
reumás hátán

soha nem érzi magányosabbnak magát a költő
mint szemtől szemben az állomásra zötyögő villamossal
soha nem érzi megalázottabbnak magát a költő mint
szemtől szemben a húsőrlővel
soha nincs a szája jobban összeszorítva mint
egy kivirágzott cseresznyefa előtt

a költő úgy gondolkozik mintha 
segítségért kiáltana a költő úgy lélegzik 
mintha a levegő maga is egy tüdő volna a költő 
úgy kel át az utcán mintha egy eltűnt óceán 
hullámain lépegetne

késő van a költő elalszik a villamosban 
amely megállás nélkül reggelig kerüli a várost

Séta a vonattal
(O plimbare cu trenul)
Egyetlen hely marad még a vonatban 
amelyik egy teljesen fölösleges alagút kijáratánál 
egy kihalt állomásra való megérkezése előtt 
éppen az utazás végén fog kisiklani

Mátéi Vi§niec: költő, drámaíró, prózaíró. 1956-ban 
született Radócon. A bukaresti egyetem történelem-filo
zófia szakán tanult. 1987-ben Franciaországba emigrált. 
Jelenleg Párizsban él, a Radio France Internationale mun
katársa. Munkásságát számos díjjal jutalmazták. Drámáit 
több mint huszonöt nyelvre fordították le.

ezért ragaszkodom ahhoz hogy elmeséljem itt 
hogy milyen nehéz volt hozzájutni az utolsó

szabad helyhez
mennyi mocskot el kellett szenvednem s hogy 
égető vágyamért öklendezésekkel és káromkodásokkal

sorra hogy megfizettem
amikor egy nyári napon egyetlen szemrebbenés nélkül 
elhagytam a kedvesemet épp akkor
amikor már napközben is könnyedén hagyta magát karjaimban 
s ahogy egy hosszú búcsút vettem 
a barátaimtól akik akárhogy is de gyűlöltek azért 
a könnyelműségemért hogy késő éjszaka egyáltalán szabad taxit

találhatok
s ahogy az utolsó percben vettem magamnak egy 
nagyon magas csillogó cilindert

később mindannyian akiknek integettem 
a kalapommal 
a vonatablakból
nagyon magányosnak és levertnek érezték magukat 
senkinek nem sikerült soha megértenie őket

Ó rán kén t 200 kávé
(200 eafele pe őrá)
Nagyszerű szeretem a nagyvárosokat reggel amikor az utcák

dühösen
ébrednek amikor a pincérek óránként 200 kávét készítenek am ikor

ezer ember gyújt rá
arra a reggeli cigarettára amelyik semmihez nem hasonlítható 
rettenetesen tetszenek az utcák reggel amikor kissé még fáradtan a

nagyvárosok felébrednek 
amikor az utcákban van valami friss illat ugyanakkor amikor 

izzadtságszaguk van még az utcáknak 
az éjszakai utcaseprők izzadtságának szaga akik egész éjszaka

söprögettek

R övidre fogo tt u tazások
(Cälätorii sumare)
Az utcák nélküli városon
énekelve kelnek át a test nélküli gyalogosok

a kéz az állomásépület büféjének egyik 
asztalán magától eszik
minden második órában lecsippent egy-egy szőlőszemet

a helyen ahol a vadász állt egykor 
az óriás sas lustálkodik

a vízzel telt medencében csend van 
a vízbe fúlt a kőlépcsőkön összezsugorodva

a város szó felett 
a köd szó lebeg 
az ember szó 
kinéz 
az ablak 
szavon

F ejjel a  p u lton
(Cu capul pe tejghea)

hol mikor miért 
ezeket a szavakat mormolva 
a pincér megértette hogy hiábavaló volt 
az egész élete
fejjel a pultra borulva láttam sírni 
közelebb léptem hozzá

» » » » » »
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hol mikor miért mormolta tovább 
a pincér
a vendégek megdermedtek

az asztaloknál nem 
rendelt senki semmit 
a dohányzók elnyomták

cigarettáikat a borivók 
nem itták ki boraikat

hol mikor miért
lehetett hallani egyre tisztábban 
a csöndben amely a városra

ránehezedett

M ak k a i Bence: F ek e te  fény I.

Röhögve m o n d ja d
jó  napot
(Spune bunä ziua ránjind)

Ki vagyok lakoltatva a saját bőrömből
mint egy bérlő aki nem
fizette ki a lakbért
s aki hangoskodik
leköp az erkélyró'l
szétszórja a szotyihéjat

a lépcsőházban 
és amikor jó napot mond 
röhögve mondja a jó napot

nem kell csodálkozni hogy 
ki vagyok rakva a saját bőrömből 
mint egy bérlő aki úgy melegedett 
hogy elégette sorra a faszékeket 
a fapolcokat és a papírtapétát

röviden ki vagyok rakva 
nincs semmi elvinnivalóm 
úgyhogy zsebre tett kézzel megyek ki a 

saját bőrömből
és a lépcsőn szembetalálkozom 
természetesen 
a jövendő bérlővel

S zom bat volt
(Era sämbätä)

Szombat volt nyolc óra 
a pizzás előtt
nagy forgalom elszabadult autók

őrült forgalom 
a teraszon -  alig valaki 
négy vendég és egy kutya 
egy pizzát kérnek otthonra 
közben az árakra nézek 
az emberekre 
semmi különbség

Fekete Vince fordításai

SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 9.
Az elm aradt tem etés
A kocsi az emelkedőn hirtelen meg

állt. Kánikulai meleg volt, 40-45 fok ta
lán, a környezet szaharainak is beillett 
volna, tíz-tizenöt kilométeres homokos 
terület, amely összekötött két városkát. 
A tiszteletes úrnak temetésre kellett 
mennie, nagyon sietett. Kiszállt a kocsi
ból, gyakorlott sofőr volt, rögtön rájött, 
hogy a tartályból kifogyott a benzin, tar
talékot nem szokott magával hordani. 
Megpróbálta kinyomni a kocsit az emel
kedőn, más megoldás eszébe sem jutott, 
de a rekkenő hőségben hiába kínlódott 
egy jó fél órát, még csak megmozdítani 
sem tudta a kocsit. Visszaült a kormány
kerékhez, és imádkozott. Közben arra is 
gondolt természetesen, hogy a temetés
nek már sorra kellett volna kerülnie, ki 
tudja, hányán várakoznak reá a temető' 
kápolnájában, ahol felravatalozták a ha
lottat. Lehet, már szidalmazzák is, fele
lőtlennek tartják, valószínűleg senkinek 
sem jut eszébe, hogy objektív akadályok 
is közbe jöhettek. Még az is felmerült 
benne, ha idejében nem érkezik segítség, 
meg kellene írja a végrendeletét, de rög
tön el is vetette az ötletet, Isten biztosan 
segíteni fog valahogyan. Közben telje
sen kiszáradt a torka, rettenetes szom
júság gyötörte, vizet sem hozott magá
val. Aztán hirtelen elnyomta az álom. 
Azt álmodta, hogy kocsit vezet, s az ó'rü- 
letes melegben hirtelen megáll a ko
csi, kiszáll, babrál valamit a motorház
ban, de az autószereléshez vajmi keveset 
ért, és egyre elviselhetetlenebb a hőség, 
szandálján keresztül is égeti a talpát az 
átforrósodott homok. Arra ébred, hogy 
őrületes meleg van, és iszonyúan szom
jas. Eszébe jut az elmaradt temetés, s fő
leg annak a rettenetnek a tudata, hogy 
a halottat nem volt ki eltemesse, az egy
házi szolgálatot minden esetben ő vé
gezte az elmúlt években. Megint felme
rült benne a végrendelet gondolata, de 
az erős istenhit legyőzte benne ezt a 
szamárságot. De a gondolat újra és új
ra visszajött. Az is felmerül benne, hogy 
mégis csak tartozik ezzel a családjának, 
az egyházának és Istennek is. Csakhogy 
nincs nála semmilyen papír, ceruza vagy 
bármi, amivel írni lehetne. De ha volna 
is, a Biblia megszentelt lapjait mégsem 
használhatja ilyen célokra, úgyhogy a 
végrendelet megírásáról végleg le kellett 
mondania. Aztán mintha agyoncsapta 
volna az egyre elviselhetetlenebb forró
ság, megint elalszik. Azt álmodja, hogy 
a kocsija mellett guggol , és a mutatóuj
jával megpróbálja a homokba rajzolni a 
végrendelete szövegét. Amikor leírja az 
ALULÍROTTBÓL az „A” betűt, a nyelve 
felragad a szájpadlására, egy ideig még 
nyelte a nyálát, aztán már nem volt mit 
nyelnie, hirtelen megállt a nyáltermelé
se. Kidülledt szemmel meredt maga elé, 
hangosan zihált, jól hallotta, ahogy han

gosan zihál, aztán egy idő után alig hal
lotta a zihálását. Megpróbált kiáltani, 
s noha tátva volt a szája, nem sikerült 
hangot hallatnia, még nyöszörgést sem, 
viszont az „í” betű az ALULÍROTTBAN 
mintha már nem lett volna hosszú „í”, az 
ékezet ponttá silányodott a homokban. 
Akkor hallotta meg a dudálást. Nem 
volt ereje táncra perdülni, egyébként is, 
örömérzetét sosem fejezte ki ekképpen, 
csak felnézett az égre.

-  Köszönöm, Atyám -  suttogta áhítattal.
Harmincöt-negyven év körüli, bőr-

dzsekis férfi állt meg mellette.
-  Mi történt? -  kérdezte.
-  Kifogyott a benzinem -  mondta a 

pap erőtlenül. Kisegítene néhány liter
rel? El kell jutnom a városig. Nagyon 
sürgó's, lekéstem egy temetést. Sosem 
fordult elő velem ilyesmi. Szégyent hoz
tam  az egyházamra. Nagyon kérem, se
gítsen, uram.

-  Ez nem olyan egyszerű -  mondta a 
dzsekis férfiú -, egy ilyesmit meg kell 
szolgálni.

-  Akármit megteszek — mondta a tisz
teletes úr —, hetekig fogok imádkozni 
magáért, szeretteiért, Isten mindenben 
segítségére lesz ezután.

-  Köszönöm szépen, de nem ilyesmire 
gondoltam. Inkább vegye le a nadrágját, 
gatyáját, s vágja hasra magát a motor
ház tetejére.

-  Kérem szépen — könyörgött a tiszte
letes úr - ,  ezt nem teheti meg velem.

-  Hát, ha nem, nem. Akkor jónapot. -  
A bőrdzsekis indulóban volt a saját ko
csija felé.

-  Várjon egy pillanatra, az istenért. 
Legalább egy kicsi vizet adjon, meg
halok a szomjúságtól. Kérem szépen. 
Kifizetem, jó?

-  Annyi pénze nincs magának. Ebben 
a melegben egy kulacs víz nagyon sokba 
kerül. Van tízezer dollárja?

-  Nincs, nincs, nincs! — A pap ordí
tott.

-  Ne ordítson, drágaságom, mert be
verem azt az ájtatatos pofáját.

-  Legalább vontasson be a városig. 
Nem létezik, hogy kiveszett volna ma
gából az emberség teljesen. Magának 
is vannak szülei, testvérei, ta lán  még 
gyermeke is.

-  Sajnálom, nincs vontatókötelem, 
várnia kell még egy kicsit, valaki csak 
jön még errefelé. Mit szól, melegecske 
van, ugye?

Felébredt. Egyedül volt, senki sem 
tartózkodott a közelében. Az a néhány 
betű, amit a homokba rajzolt, álom volt 
csupán. Nem, nem írok végrendeletet, 
gondolta, Isten biztosan segítni fog. Ült 
a kormánykeréknél, s várta a csodát. 
Csakhogy azon a napon a csodák nem 
jártak arrafelé. Egyébként is gyalog köz
lekednek, kocsival sosem, s bizonyára a 
csodák is elkerülik a kánikulát.
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SZÁNTAI JÁNOS 
É le te m  r e g é n y e

Stelian Müller szellemtársnak
Hétfő
A szoba és a konyha közötti távolság 12 

méter. Rettenetes!

Szerda
Megszólal a telefon. Nem veszem fel. 

Minek?

Vasárnap
Az ablaknál állok. A függöny mögül fi

gyelem az utcát. Megérkezik. Biceg, jobb
jában bot. A lakással szemben álló pla
tánfánál eldobja a botot, továbbmegy. 
Lefekszem.

Hétfő
Egész nap számoltam. 2+2. Nem jön ki.

Csütörtök
Elmegyek a boltba! Leülök, terveket 

szövök.
Péntek
Ma van a születésnapom. Anyám tele

fonált. Az időjárásról beszélgettünk.

Vasárnap
A konyhában kiégett a körte. Megvárom 

a reggelt.

Kedd
Reggel van. Nyolc órát mutat a falióra. 

Tehát igaz.

Csütörtök
Egy cédulát találtam a postaládában. 

Csomagom érkezett. Vajon kitől? Felöl
tözöm. A tárcámból előveszem a személyi 
igazolványomat. Hogy megváltozott!

Szombat
Idén őszre esett a születésnapom. 

Anyám telefonált. Az időjárás megnyug
tat mindkettőnket.

Kedd
Megszámoltam a lépcsőfokokat a lép

csőházban. 28. Néggyel több, mint a múlt
kor.

Csütörtök
A napszemüvegemet kerestem. Meg

olvadt a hó. Aztán megint.

Szombat
Vennék egy autót. Anyám lebeszélt róla. 

Azt mondja, pocsék az idő.

Vasárnap
Egy focilabda zuhant a szobába, a be

tört ablakon át. Kinéztem. Nem volt ott 
senki. Kirúgtam a labdát a konyhába. 
Gól.

Csütörtök
A szobában térdig érő hó van. Anyám 

nem telefonált. Pedig ma van a születés
napom.

Péntek
Sétálok. Szvetter, sapka, sál, bakancs. 

A polcról lehull egy-egy könyv. Ősz van.

Kedd
Ma éjjel anyámmal álmodtam. Nem tu

dom, miért. Nem ismerem az anyámat.

Szerda
Nézem a tévét. A hírekben nem beszél

nek rólam. Jó jel!

Péntek
Szellőztetek. Kint 28 fok van. Bent 10.

Vasárnap
Eltűnt egy hamutartó. Belehamuzok a 

tenyerembe. De meddig?

Hétfő
El akarok menni a boltba. A cipőm tal

pán hatalmas lyuk. Viszont anyámtól kap
tam három esernyőt. A születésnapomra.

Szerda
Megjött a gázszámla. Nulla. Okvetlenül 

ki kell fizetnem.

Kedd
Kinéztem az ablakon. Ott volt a város. 

Furcsa!

Vasárnap
A fürdőszobában süt a nap. Levegőzünk. 

Kedd
Ma északnak indulok. Izomlázam van. 

Nem találom a falat.

Szerda
Bevertem egy szeget a falba. Eltűnt. 

Vajon hova lyukadt ki?
Csütörtök
Korán keltem. Már sötét volt. Az utcán 

senki. Senki.

Szombat
A számlálóbiztos rádiózik a konyhában. 

Csend van.
Hétfő
Zuhog az eső. Kalucsnit húzok. Pisilnem 

kell. Foglalt a fürdőszoba.

Kedd
A számlálóbiztos grenadírmarsot főz. 

Félek. Tudom, hogy meghív ebédre.

Csütörtök
Csütörtök
Ablakot pucolok. Erre a célra az újság

papír a legjobb. Nyugati szél fúj. 26 fok 
van, árnyékban. A szemben levő já r
dán egy férfi közeledik, ballonkabátban. 
Biceg. Jobbjában bot. A házzal szemben 
álló platánfánál eldobja a botot, tovább
megy. Nem biceg. Kihajolok az ablakon, 
utánanézek.

Szombat
Ma van a születésnapom. Anyám tele

fonált. Közölte velem, hogy meghalt. Jót 
nevettünk.

Vasárnap
A második emeleten lakom. Ég és föld 

között.

Kedd
Csengettek. Az ajtóban egy férfi állt. Azt 

mondta, népszámlálóbiztos. Megmutatta 
az igazolványát. Azóta itt van.

Négy órakor fogorvos. Kár, hogy nem 
emlékszem.

Szombat
A számlálóbiztos nincs sehol. Itt ha

gyott egy kérdőívet. Kitöltöttem. Van ben
nem felelősségtudat.

Vasárnap
Anyám telefonált. Biztos azárt, mert 

ma van a születésnapom.
Kedd
A számlálóbiztos a konyhaasztalnál ül. 

Sakkozik. Győz.
Szerda
Leragasztottam a betört ablakot egy 

plakáttal. Egy tóra látok. A parton rön
kökből ácsolt ház. Vadul tavaszodik. 
Levetkőzöm. Égnek áll a karomon a szőr.

» » » » » »
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A disznónak tiszta húsaPéntek

A fürdőszobában csepeg a kagyló. 
Fekszem a kádban. Déli szél fúj. Lassan 
siklunk.

Vasárnap
Ajánlott levelet hozott a postás. Ott van 

a konyhaasztalon. Még hasznos lehet.

Hétfő
Osszesepertem az üvegcserepeket. A jó 

indián mindig eltünteti a nyomait.

Szerda
Kopogtak az ablakon. A tóparton nem 

volt senki. Biztos bement a házba.

Péntek
A számlálóbiztos megkínált egy al

mával. A magokat elültettem. Nem szere
tem a pazarlást.

Vasárnap
A tévében közlik a népszámlálás ered

ményeit. Megéheztem.

Hétfő
Levelet írok. A címzett ismeretlen.

Kedd
Csöngetnek. Egy nő áll az ajtóban. 

Baljában tele szatyor. Azt mondja, ő az 
anyám. Nem engedem be. Ki tudja?

Szerda
Kibontottam a levelet. Megható volt. De 

nem nekem szólt.

Csütörtök
Kinézek az ablakon. A tóparti házból 

kilép egy alak, vállán fejsze, végigmegy a 
parton, be az erdőbe.

Péntek
Péntek van. Pedig eltelt az idő.
Szombat
A számlálóbiztos megkérdezte, hány 

éves vagyok. Nem válaszoltam. Hallgatni 
arany.

Vasárnap
Találtam egy lábnyomot az ágyam mel

lett. Nem a számlálóbiztosé.

Hétfő
Zöldell a fű az ágyamon. Ledőlök, kelle

mesen süt a nap.
Kedd
Az előszoba falán elmozdult a tükör. 

Vattát teszek a cipőmbe.

Szerda
A számlálóbiztos almát szed a fáról. Azt 

mondja, így fair. Egyetértek.
Péntek
Megint havazik. Az asztal és a könyves

polc között egy szánkó nyomvonala. Alapo
san felkészülök.

Hétfő
Hűvös a reggel. Megiszom a kávémat. A 

szegről leakasztom a fejszét. Kimegyek a 
házból. Végig a tóparton. Be az erdőbe.

Édesebb lesz az álom, a vacsora is el
helyezkedik -  és a gazda lefekvés előtt 
kiment fáért. Vékonyan öltözött, egy pu
lóverben, mozogni fog. Nem rég állt el a 
havazás. Fogta a lapátot, félretolta a jár
dáról a friss havat. A kutya kidugta az 
orrát a házából, kopogott a lánca a desz
kán, szimatolta a levegőt, visszabújt. Bár 
nem zajongott különösebben, a disznó is 
hallatott magáról. A gazda villanyt gyúj
tott, a tenyerébe köpött, és vallatni kezd
te a tűzre valót. Visszhangzott bele a 
hegyoldal, fehéret fújt ésgőzölgött a teste. 
Csepp gyűlt orra hegyére, ujjai lilultak a 
balta nyelén. Miután megtelt a kosár, a 
kert mögötti akácos fölött az égre nézett. 
Szélesen hömpölygött a tejút, szikráztak 
a csillagok. Reccsenni fog, bólogatta a 
gazda, és bevitte a fát. Megrakta a kály
hát, és bebújt a felesége mellé az ágyba. 
Holnap nagy nap lesz.

Hajnaltájt fészkelődni kezdett, ki kel
lett mennie. Nekiöltözött. Villany nélkül 
nézett szét a tornácról, a ritkás ködön át 
mindent látott a lehavazott udvarban. A 
disznó már sejthetett valamit. Ropogott 
a lába alatt a hó, a budiajtó nyekkent, 
gyászosan csikordult, majdnem kitört a 
sarkából. Visszamenet a macska a torná
con várta, dörgölődzött, beengedte hát az 
előszobába. Évek óta nem volt ekkora tél. 
Megderesedett a szakálla.

Az öccse meg a sógorék sötétben kell, 
hogy elinduljanak, hogy az elvadult gyü
mölcsös alatt kanyarodó szekérúton idő
ben megérkezzenek. Megszagolta a pá
linkát, korán volt még, nem ivott, de 
megszagolta. Várta a többieket.

Talán méteres is volt a hó, de ke
ményre fagyott, bokánál mélyebbre rit
kán süllyedtek. A sógor a hátán hozta a 
gyermekét. Ügyesen a kabát alá vette a 
fiát, hogy az álmos fejecske éppen kiló
gott a közös sálból és forrót szuszogott az 
apja jobb fülébe. Elöl ment. A két fiatal- 
asszony is kerekre öltözött, csüggedten 
lépdelt köztük a nagylány. A sort a má

sik férfi, a gazda öccse zárta, aki a nyo
mokból már kiolvasta, hogy milyen álla
tok lapulnak az elvadult gyümölcsösben. 
Ahogy világosodott, a völgy túloldalá
ról kutyaugatás emelkedett volna, de az 
ereszkedő köd mind jobban fogta a han
gokat. A szekérút, ösvény lassan belesi
mult a szürkeségbe, a villanypóznák és 
a kábelek vezették őket. A kisebbik tud 
csak szúrni, meg ő az állatorvos is, nél
külük nincs disznóvágás. Haladjunk, 
mondta a sógor, és ment előre megállít
hatatlanul.

A gazda kezdett türelmetlenkedni. A 
felesége a konyhában hozzálátott a tenni
valóihoz, az ura pedig ott lábatlankodott 
körülötte. Végül fogta magát, és kiment 
a kapuba hallgatózni. Tekintete kereste 
a nagy diófát, de nem volt diófa, nem volt 
ösvény, nem volt elvadult gyümölcsös, 
nem volt hegyoldal. Köd volt. Kiáltott 
egyet, s a hangot a füléhez szorította a 
sűrűség. Itt vagyunk, jött a halk, kissé 
méltatlankodó válasz. A gazda megrán
colta a száját. Ha nagyon hegyezte a fü
lét, már a hó ropogását is ki tudta venni.

Leverték magukról a havat, és behú
zódtak a házba átmelegedni. A jó levegőn 
azonnal elnyomta az álom a gyermeke
ket. A férfiak pálinkáztak, a kisebbik a 
szúró kést kezdte fenni. Noha este már 
megfente, a dolog hozzá tartozik a disz
nóvágáshoz, és húzta a követ, nézte, 
van-e csorbája, csal-e a penge valamerre, 
és húzta a követ. Gyűrűs ujját végigtolta 
a penge medrében, ahol már sok disznó 
vére buggyant ki. Bátyjára nézett, aztán 
a sógorra, szóltak az asszonyoknak, hogy 
készítsék a tálat, és kabát nélkül a disz
nóért indultak.

A disznó már tudta a sorsát, éhes 
volt, ferdén nézett az ólból, érezte az ide
gen szagokat. A gazda egy régi bicikli 
bowdenjéből csinált hurkot, de a disznó 
nem hajlott a szép szóra. A csörtetés- 
re felbolydult az udvar, a zajból a kutya 
is kivette a részét, és talán a szemközti 
hegyoldal kutyái is, ha megvoltak még 
egyáltalán a köd mögött. A disznó vergő
dött, a gazda meg a sógor helyezkedett, 
a kisebbik távolabbról figyelte, mi lesz. 
Az orra helyett az egyik lábára került a 
bowden, és már ki tudták vonszolni az 
ólból. A disznó harapni akart, nagyokat 
rántott a hatalmas embereken, míg a ki
sebbik kerített valahonnan még egy hu
roknak valót, azzal fogta meg az orrát, 
és ki is kötötte a vasoszlophoz. Oldalára 
döntötték, fogták, ekkor kezdett visíta
ni a disznó. A lármára előkerült a kis
fiú, álldogált a tornácon, míg apja magá
hoz intette, fogd meg a farkát, fiam, míg 
szúrunk. A gazdasszony is kijött a tál
lal, a kisebbik a késsel lépdelt, a gyerme
ket az ablakból figyelte az anyja, a sógor 
fogta a mellső lábat. A kisebbik odatér
delt, kesztyű nélkül megtapogatta a disz
nó nyakát, hol mutatják az izmok, és egy 
pillanat múlva már szúrt is. A disznó

> > > > >  folytatása 10. oldalon
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megvadult, rúgkapált. A kisfiú apját néz
te, megriadt, fogjad csak, fel ne keljen. A 
kés mellett nem buggyant a vér, hát félig 
kihúzta, majd visszatolta — az egész hegy 
tudta, hogy disznót ölnek a gazdánál. Az 
asszony hagyta az elejét, aztán felfogta a 
vér legjavát. A disznó rúgott, kilöttyent 
egy kis vér, a kisebbik -  bár nem volt ínyé
re -  hagyta a kést, és két kézzel marokra 
fogta a disznó lábát, míg bőven vérzett. A 
kisfiú zavartan mosolygott a férfiakra, jót 
tett-e vagy nem, jól fogta-e a disznót vagy 
nem, és egyáltalán mi történt az imént. 
A disznó már az utóján vérzett, ott hagy
ták, az orrától úgyis ki volt kötve. Gőzt le
heltek és gőzölt a ruhájuk -  bementek át
melegedni. Az ablakból, a mind sűrűbb 
ködön át látták, a disznó még egyszer fel
állt. Állt. Aztán végleg eldőlt.

Víz főtt, rizs párolódott, kukorica. Ki 
volt készítve a kenyér, a kovászos ubor
ka, fokhagyma, több tasak só, a teknő, 
hurkatöltő, mindenféle edény. A gazdasz- 
szony behozta a vedreket az előszobából: 
befagytak.

Pálinkát töltöttek, veregették egymás 
vállát, ugyan könnyen legyűrték a disz
nót, a sógor ölbe vette a fiát, és őt is meg- 
paskolták, hisz kivette a részét a férfido
logból. A gazda bólintott, fogták a gyufát 
és kimentek.

A kisebbik nézte a vérbe fagyott kést, 
próbálta felvenni, majd kirúgni a vörös 
jégből, ütögette a kaparó élével, végül be- 
szalasztotta a kisfiút egy csupor forró ví
zért. A gazda illatos szénát hozott, és per
zselni kezdték a disznót. Asszonyi ágról 
jött ez a rigolya, hogy szénában, majd 
esetleg gázzal. Álltak a tűznél, ma reggel 
először nem fáztak odakinn. Szürke lett a 
disznó az égett szőrtől, hamutól, szénától, 
latyaktól. Ä gázon volt a sor. Gyújtották 
az újságot, lötyögött a gáz a palackban, 
nem gyulladt be a perzselő. Kihoztak egy 
lavór forró vizet, beleállították a palackot, 
a kisfiú locsolgatta a tetejét. Vastagon 
emelkedett a fehér gőz, megint gyújtot
ták az újságot, megindult a gáz. A sógor 
a palackra tartotta a perzselőt, hogy nő
jön benne a nyomás, aztán a disznóhoz 
igazította a lángot, a kisebbik kapart, a 
gyermek öblített. Nem került sor az ösz- 
szeszegelt deszkákra, vastag a hó, mond
ta a gazda. Valóban nem lett sár a disz
nó körül.

Délelőtt volt, fehérlett az ég és a föld. 
Lassan kezdhetik bontani. Előtte faltak 
valamit, és hosszasan nézték a ködöt. Sem 
kakas, sem kutya nem hallatszott. Talán 
egyedül voltak a hegyen ők, az emberek, 
a ház körül a néhány állat és a megszűrt 
disznó. Ekkor elment az áram. A konyhá
ban lámpa nélkül sötét volt, gyertyákat 
gyújtottak. Ne vakoskodjunk, és a férfiak 
kimentek.

Előhozták a szerszámos asztalt, vas
tag nejlont húztak rá, azon fognak dara
bolni. A kisebbik nézte a disznó nyakán a 
megfeketedett lyukat. Két téglával meg
támasztották a jószágot, hogy a lábai az 
égnek álltak, megszorította a kést, és a

sógorral nekiláttak a jobb első sonkának. 
Nézzed csak, fiam, lopjad a mesterséget. 
A sógor mutatóujja mellé szorította közép
ső ujját is, és így, két ujjal húzta meg fiá
nak azt a vonalat, ahol a hús mutatta ma
gát, és a kisebbik kése nemsokára végig 
fog szaladni. A gazda hozta a baltát, ki
pattintották a forgót, és már az asztalon 
is volt az első sonka. És a hús mutatta, 
hogy hol kell vágni, kipattant a második 
forgó, majd a hátsó sonkák is mentek az 
asztalra. A gazda vágta, aprította a húst, 
csinosította a sonkákat, a szeme már lát
ta, hogy mi megy a rúdra, mi kerül a kol
bászba. A kisebbik a sógorral bontotta 
tovább a disznót, felmetszették a hasát, 
előkerült a rekeszizom. Kikanyarított be
lőle egy darabot és eltűnt vele a házban, 
hogy megvizsgálja. A gazda kezéből fi
gyelt a kés, a sógor állt egyik lábáról a 
másikra. Előkerült a kandúr, ott oldal- 
gott a sógor lábánál, kérteforma a jussát. 
A gazda rászólt, odébb is lett tessékelve, 
de a macska nem tágított. Menj el, dör- 
gött a sógor, ám a macska csak a szín hús
ba készült dugni az orrát. Erre a sógor 
egyik szemöldöke megemelkedett. Ejnye 
no! -  szólt oda a gazda, mikor a macska 
a kapunak csapódott a rúgástól. A gazd- 
asszonnyal jött elő a kisebbik, töltötték a 
pálinkát. A hús tiszta.

Főtt a máj, a vér, a rizs, kaparták a be
leket a gyertyafényben. Á lányt nem le
hetett munkára fogni, olvasott talán. 
Kattogott a falióra, bőven délre járt. Kis 
adag húsleves várta a férfiakat, a kony
hában megnedvesedett rajtuk az áthűlt 
ruha. Mire sötétedni kezd, már csak da
rálni való maradjon, mondta a gazda és 
felállt az asztaltól. De mintha máris söté
tedne, nyomta a köd a hegyoldalt. A hor
dó elhasadt a csatorna alatt, egyben állt 
benne a jég. Csóválták a fejüket, hogy az 
bizony úgy felejtődött. A gazda szúrósan 
nézett a sógorra, nehogy elpusztuljon a 
kandúr. A sógor vont egyet a vállán. A ki
sebbik rosszat sejtett.

Sötétedésre minden arra való be volt 
sózva, gyertyafénynél kezdtek darálni. A 
töltő régi fajta, gyomros volt, nem mene
tes hajtókaros. A gazda fordítva ült meg 
egy széket, és a támlájához szorította a 
szerszámot. Gazdasszonya egy tűvel szur
kába a belet, ha levegő szorult belé. A só
gorék darálták a kolbásznak valót, ada
golták a fűszereket, sót, piros paprikát, 
fokhagymát, borsot. A kisebbik a szeme 
sarkából sandított, hogy baj lesz. Közben 
az asszonyok a paptól a papnéig kibeszél
ték a beszélni valót, hangos volt a konyha. 
A kisebbik figyelte bátyja szája sarkában 
a ráncot. Ahogy vörösödött a feje, mikor 
a töltőt nyomta. Figyelte a sógort, ahogy 
a kolbásznak való húst feltűrt ingujjal, 
puszta kézzel dagasztja. Figyelte, hogy 
az asszonyok sejtenek-e valamit. Feküdt a 
fagyos köd a tájon.

Egyszer a sógor a két ujja hegyére ka- 
nyarintott egy adagot a kolbásznak való
ból és jóízűen befalta. A gazda felállt, fúj
tatott, az asszonyok elhallgattak. A sógor 
fölényesen vigyorgott, körme alól lógtak a 
fűszeres cafatok. A gazda ránca mélyült, 
és megmérte a sógort. Most elmentek a 
házamból!

BÁLINT TAMÁS
Száraz csokor
Vasvirág
( A r a g o n i t )

Kristálytiszta talajvíz törne fel, 
ha nem állják útját ásványkezek 
és egyéb különös anyagok, 
melyek között, nyomás alatt, 
nagy melegben kinyílik a vasvirág.

Poros ujjak markolta csákányok 
tépik, hasítják apró darabokra, 
verejtékcseppekkel csiszolódik, 
hogy örök dísszé válva álljon, 
vagy elfelejtve szűk padláson.

Épp túl kívánatossá ne váljon, 
mert irigy szemekben, ha fénye 
játékosan visszacsillan, 
a mohóság lelőhelyét szétrobbantja 
s elhervad mind a tiszta kristály.

Sóvirág
( S a l i c o r n i a )

Hasonló helyen növekszik ő is, 
sós, szikár vidék úttörője, 
s majd’ mindennek ellenáll a sóvirág.

Régen spenótként megették 
vagy mosószóda készült belőle, 
mára jó esetben biodízel.

Ha ki nem hal magától, bár mindent elvisel, 
az embertől mégis védeni kell, 
van, ami már túl nagy falat.

Húsvirág
( N e p e n th e s )

Ahogy nem emészti meg 
bizony a húsvirág sem,

hiába ad hús nepenthét, 
melytől jó felejtés enyhe vár

s űzne messze minden gondot, 
a tiprásra nyíló kézen kívül.
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KULCSÁR ÁRPÁD
Konyhakép kegyeddel
Ma, túlzott esetlegességgel, kegyednek szólítanálak volna, 
mintegy éreztetve, sőt, rád is kényszerítve 
A szó mi- o- és hárákulumát, mely, ugye, akár viszonyban is

begyökerezhető.
Nem véli kegyed, kérdezném volna, konyhabútornyi bájmosollyal, 
Nem véli gondolni, hogy az idő (kérem, az idő, úgy általában,

sehogyan, ha úgy tetszik), 
úgy töcskölt önmagunkba, hogy meghaladta a kellő sűrűséget 
mind eidoszunk, mind matériánk?
A padló persze közben beinná a hűtőszekrény lecsorgását, 
Mert, hopp, épp leolvadásra várva volnánk mi itten.
S folytatnám, nem vagyunk mi fákon erjedő szemek?
Mert ugye, nézze kérem, a tízbanist, miként kendőzi

a rozsda hajlamát.
Mögötted fellengő, falfödte liftcsörömpszó,
S te vennél a cigimből s rágyújtanál.

éb(e)redés
reggelente nem mindegyiken de a gyakorta-
reggeleken fura ízre ébredek a számban van
s mivel az alkalom gyakori s nem egyedi
ekkor már tudom de és minden különösebb kíváncsiság nélkül
megyek a fürdőszobába a kagylóba köpni
a gondosan suvickolt fajánszfehér re köpni a vért
namármost hogy a fogínyemet vagy a tüdőmet szívtam-e véresre
vannak titkok melyekkel nem kell sietni
nem kell sietni
a halál persze nem elodázható vagy igen de annak is élet az ára 
ugyan mondhatná egyszer valaki bizonnyal huszonévesen 
ugyan kérlek ilyennel még viccelődni sem illik 
(hát még gondolkodni rajta)
de vérköpés és reggeli pipere vagy kávé vagy nem is tudom mi között 
mióta nincs rendje a reggeleknek 
elolvasom a híreket különféle portálokon 
hogy egyszerre lássam a reaktualizált nemzethalál 
az integrációs szükségletek s a híres emberek történetei közti 
hidat ami alatt saját történetemnek kellene folynia 
mert a történelem nem lát be az ablakon (meg kellene pucolnod 

Sárám én is szívesen tenném de nekem 
helyenként mindig homályos marad) 

a történelem kezd figyelmen kívül hagyni 
mert a történetek nagy fotyójabd csak sáros vagy zavaros habok látszanak 
s a halak is itt kapnak kaját meg menedéket 
én meg évek óta képtelen vagyok kiríni tehetség

önbizalomhiány vagy unalom okán 
mondták már ezt is azt is becsüld halandó amíg élek

szavaim halandó becsét
van-e a folyónak partja vagy megspórolta a Fenséges Gát

és Vízművek Vállalat
kinek a szemét érzem meztelen bőrömön bőrünkön bőrödön 
a vér íze számban nem sós valami csak rá jellemző íze van

az alvadás órái teszik-e
de szinte sajnálom a kagylóba köpni a tükörre kellene

nyomot hagyni
csak akkor Sárám bizonnyal haragudnál

ha mi vagyunk. Hát így illik: 
csókot rá, bőröm pergamen: 
lelkűnkből úgy kiperg a menny, 
pergamen, hát nem tök ász, 
ha kinn már csörtet ibn al-Ász.
De tényleg, stájer vízkereszt, 
egy alp az mégsem Everest!
Ujjuj, új év s én úgy falom, 
akár azok a tűzfalon.
Gyere födj el, sír legyünk, 
s a tűzfalon a sok legyünk 
piszkít emlékül s stájerül, 
azért mi megvagyunk gájnerül.
Ne nézz így, na, hát cuki vagy, 
mert én be, rögtön jól kivagy ?
Ünnep van, édes, vízkereszt, 
rekeszt bontok, ha megrekeszt 
a hó, hahó, ünnep legbelül, 
maradjunk, éljünk stájerül!
Nem ám(stetten), erdő, hegyek, 
a tűzfalon sem, hülye legyek, 
nem legyek, mert január, 
döglégy se dong, se dongicál.
Szarvas csuhajoz, bőg a víg rén: 
tavaly se marta szét a migrén, 
nem is rén, dám, semmiképp sem rén, 
létünkre volna rím, bár lenne refrén! 
Én ki neked annyit ének-elitem, 
ha e rekesznyi lét már levedeltem: 
tűzfalban, hóban szívem elterül, 
temess, nyughassak így el: stájerül.

M á s n a ke lágyék
Nem tudhatom, másnak e lágyék mit jelent, 
mit tesz, tosz, leront, e lágy ék, pompál-e jelent 
az erekbe, másnak ágy(-)éke-e vagy csak ereklye, 
priváti jacht? Hullámzó ritmuson gyászdereglye?

Stájer dal részegül
„úgy szállong a semmi benne, 
mintha valaminek lenne 
a pora.” (J. A.)

Akár legyek a tűzfalon 
akartam mondani, úgy falom 
a semmit, vagy nem is, ők napfényt?
Gyere, födj el, földként, lakként.
De mint egy stájer vízkereszt, 
hogy elereszt, de  n em  ereszt, 
hogy itt vagy, nem vagy, nihillik,

Nem tud, hatom én, pirosat szívok, már ő sem 
kéket, mégsem otthonul az ágy, velőzősen, 
férfiadva mérem a szemekék rezonanciáit, 
hiába borzolom csontomig görögülését, franciáit.

Nem dughatom és fejem sem lepedő sivatagba, 
hitetlen vagyok az egészben s imádulok a tagban, 
részegülök a részegészben, elzúgnak hát az éjek.

Nem és nem, másnak e lágyék jelent bármit is, 
nekem etrikus márványt, ha teremthet is 
e szobát beélő bálvány vizébe fúlnak mind a kéjek.
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SZŐCS ISTVÁN
Önin Ter Ju II.
Névtelen pallér óriásokról s egyebekről
Folytatás előző számunkból

Kérdés: -  A XIX. század többek közt a 
névmagyarítások kora... Asztalos Lajos 
Kolozsvár-könyvében1 a Szentpéteri 
templomot Kagerbauer Antal építette új
já. Az időpontok egyeznek: az 1848 előtti 
évtizedek. Egy hagyomány szerint Alföldi 
Antal e templom építőmestere. A temp
lom tornya a Szent Mihály-templomhoz 
és a „Monostori Maradványhoz” van be
tájolva. Asztalos is itt leírja a szót: neogó
tikus. Nem lehetséges, hogy Alföldi Antal 
neve eredetileg ez a furcsa név volt?2

Felelet: — Az egyszerűsítésre min
dig hajlamos közemlékezet nemcsak 
azért téveszti össze az abrudi születé
sű Kagerbauert az aszúpataki Alföldivel, 
mert ő is Antal, hanem, mert különböző 
időpontokban ugyanazokon az épületeken 
is dolgoztak, — pl. színház, megyei börtön 
—, sőt, elképzelhető, hogy egyidőben is, 
együttműködve, vagy — vetélkedve.

A főtéri Szent Mihály templom tornyá
nak nyugati falán nagy magasságban 
látható egy emléktábla, az új torony meg
építéséről. Ezen a sok prelátus-, kanonok
nevek között néhány kisiparos hangzású 
név, köztük: Alföldi Antal. Csakhogy sze
münkbe szúr itt egy tüskés-bogas új kér
dés: Asztalos Lajos egyáltalán nem ír ar
ról, hogy a templomnak van új tornya, 
mivel több régi, így vagy úgy, elpusz
tult. Nem említ ilyen című könyvet, hogy 
A SzM templom tornyai, pedig kizárt do
log, hogy ne ismerné! Mintha csak nem 
is a név kikerülése volna fontos... Pl. ír a 
Farkas utcai templom régesrégen nem lé
tező tornyáról, aztán Torony címszó alatt 
ír az óvárosban lévő, épületek által elta
kart romról. De a főtérről nem.

Még szembetűnőbb, ahogy a Farkas ut
cai régi színházzal bánik: úgyszólván sem
mit sem ír róla, nemcsak építője nevét 
nem... Jó, ezt el is lehetne fogadni; végül 
is nem szíháztörténetet ír. Csakhogy, fi
gyeljük meg, hogy ezzel szemben mennyit 
ír a sétatéri Színkör, a mai ún. magyar 
színház helyén állott volt Nyári színház
ról: „...a mai magyar színház helyén ál
lott, egykori nagy, barnára festett faépü
let, homlokzatán fekete betűs építési éve, 
1874 volt látható... A Zimmermann Henrik 
által tervezett favázas épület 1874 június 
14-én nyílt meg... Nyáron ide költözött a 
Farkas utcai színház. A színház belseje 
egyszerű volt. Tágas belsejének mindkét 
oldalán ketrechez hasonló deszkapáholyok 
s ezek fölött faoszlopokon álló, szénatartó
szerű karzat volt. A színpad tágas, mély.... 
1908-ban lebontották... stb.”

Ugyanakkor a Farkas utcairól: fel
épült s aztán tűzveszély miatt lebontot
ták!3 A „bánásmód” különbsége kima- 
gyarázhatatlan! Éppen annyira, mint 
az, hogy a Kolozsvár nevének eredetéről 
szóló részben meg sem említi, hogy volt 
hajdan egy másik Kolozsvár is Vas me
gyében (Glassing, Ausztria). Máskor ír
tam már a Kolozsvár-közeli Vas- előta- 
gú helynevekről; nem ismétlem, csak

1 2 --------------------------------

azt: annak ellenére, hogy ugyanarról a 
szentről elnevezett helység nagyon sok 
van, Szent Gotthardról csak kettő: egyik 
Vas megyében, a másik itt, az erdélyi 
Mezőségen...

Kérdés: -  Hagyjuk a toponímiát, tér
jünk vissza a kezdeti kérdésre: tulaj
donképpen a nem „korszakosán kerek” 
évfordulóknál mit és mennyit kellene 
megünnepelni, tekintetbe véve azt is, 
hogy még ma sem néztünk szembe azzal, 
amit évtizedekkel ezelőtt Aradi József fel
vetett: a kisebbségi életforma egyik nagy 
problémája az örökös fesztivizmus.

Felelet: — Nincs szükség ilyenkor vi
lágraszóló nagyfesztiválok bejelentésére. 
Tekintettel azonban arra, hogy ma nincs 
magyar nyelvű színházi lapunk -  valaha 
nemcsak Kolozsváron, hanem még Désen 
is jelent meg effajta kiadvány!4 -  ki lehet
ne használni azt a lehetőséget, amit az 
ún. műsorfüzetek és különböző titkár
nők ügybuzgalma kínál! Például: a ko
lozsvári magyar színjátszás története a 
magyar zenetörténetre is tartozik, biz
tosan Brandenburgi Katalin sem fütty

szóra balettezett. Ezért nem is meglepő, 
hogy a 220. évfordulóról a magyar opera 
úgy-ahogy megemlékezett. Csakhogy ol
vashatni Laskay Adrienne kiváló mun
kájában,4 hogy „A Kőszínház színpada 
szcenikailag is biztosítani tudta operák 
bemutatását. Itt viszik színre az első ma
gyar nemzeti operát 1822. december 26- 
án, a Ruzitska József karmester által írt 
Béla futását. Persze, túl nagy kívánság 
lett volna, hogy a magyar opera legalább 
egyszeri alkalomra bemutassa e művet — 
bár más okokból nem ritkák az „egyszeri 
felújítások” (!) — de egy ünnepi műsorfü
zetben legalább pár oldalon ismertethet
ték volna az opera szövegkönyvét és zenei 
jellegzetességeit!6

Az operajátszás olyan újonnan átvett 
sznob viszketegség minálunk; annak ide
jén a Varázsfuvola bécsi bemutatóját kö
vető első 50 évben 102 alkalommal adták 
elő Magyarországon. Ez figyelemreméltó 
akkor is, ha részben műkedvelő és német 
nyelvű előadások is voltak. Tán 18—20 éve 
történt, hogy egy különben kiváló és dol
gos kolozsvári muzikológus gúnyolódott 
Csokonai Vitéz Mihállyal a Varázsfuvola 
szövegkönyvének gyenge fordítása mi

att. Valójában akkoriban az történt, hogy 
Csokonai, fiatal vidéki tanárként, tanít
ványai között szétosztotta és lefordíttatta 
velük e szöveget, hogy közel vigye hozzá
juk az operát. Amikor még Debrecenben 
se színház, se egyetem! És akkor kér
dezhetnénk, pl. az utóbbi 30 évben (mert 
összesen ennyit élt a költő), melyik ko
lozsvári tanár fordította le tanítványai
val melyik nyugati opera-újdonság vagy 
vokálszimfonikus mű szövegét? Ebben az 
egyetemekkel, színházakkal és operák
kal bélelt városban? ... S utána lehet az
tán vihogni!

Kérdés: — Végül is lendületesen elfeled
keztünk arról, hogy miért érdekes Bethlen 
Gábor balettismertetése, és hogy mi lett 
a továbbiakban Tűzvári Katinkával, az
az Brandenburgi Katalinnal?

Felelet: — Bethlen Gábor szövegében 
meglepő, hogy úgymond, szakszerű kife
jezésmódra törekszik, melynek hiányá
ért a mai kritikusokat bírálni szokják, 
minélfogva azok szakzsargonra igye
keznek szert tenni. Figyeljük csak meg: 
instituált, persona, inventio, imponál
ta reprezentálását, szép gesztusokkal, 
perorálásokkal stb. de ugyanakkor egy 
megjegyzése sincs a zenéről! Szerkesztő 
koromban egy ifjú hölgytől, aki 9 évig 
folytatott felsőfokú zenei tanulmányo
kat, cikket kértem egy Varázsfuvola- 

előadásáról. Sok oldalon keresz
tül csak a cselekménnyel és a 
szöveggel foglalkozott, s mikor 
megkérdeztem: na és milyen 
volt a zene? -  csak ennyit tudott 
mondani, „szép volt.”

Katinka, aki különben Gusz
táv Adolf svéd király sógornő
je volt, Bethlen halála után alig 
egy évig bírta az udvari intri
kákat, lemond a fejedelemség
ről, majd elköltözik Erdélyből, 
majd katolizál, majd visszatér 
Berlinbe s 45 éves korában meg 
is hal.

Ennek ellenére színház és 
opera idehaza csak fejlődgetett, 

gyakran női ügybuzgalomból. „1823-27 
között Déryné Széppataki Róza a kolozs
vári társulat primadonnájaként a ma
gyar nyelvű operajátszás bölcsőjévé avatja 
Kolozsvárt, ekkor kerülnek színre Mozart, 
Rossini, Weber stb. operái.” (Laskay)6

És ma? Sajnos, nem ringatják azt a böl
csőt: mindenki csak olaszul akarna éne
kelni. Mintha nem élne elég olasz e célra, 
ezen a világon!

J e g y z e te k :

1Asztalos Lajos: K olozsvár. H elynév- és te le 
p ü lés tö r tén e ti a d a ttá r .

2Talán „csapdarakó” vályogvető, hasonló, 
nem tudom kideríteni.

3Erdekes, az első pesti Nemzeti Színházat 
is állítólag tűzveszély m iatt bontották le, 
nagyjából ugyanakkor!

“RáadásulAsztalos Lajos kötetének il
lusztrációi erőtlenek, lefokozzák a lát
vány hatását!

5Lásd Huber András sajtótörténeti írásait.
6Laskay Adrienne A  k o lo zsvá ri M agyar  

O pera 5 0  éve.
Állítólag a magyar opera az utóbbi hetek

ben egy új kiadványt jelentett meg, egyelőre 
hozzáférhetetlen.

M ak k a i Bence: F ek e te  fény II.



HELIKON

M árpedig te  vagy Au début
Nem tudom, a laudációk hány szá

zaléka kezdődik a méltató és a díja
zott megismerkedésének történeté
vel. Biztos elég sok. Ezek a történetek 
többnyire nem izgalmasak. A miénk 
szerencsére izgalmas. Sajnos annyi
ra izgalmas, hogy el se mesélhetem, de 
egy fontos részt ki kell emelnem belő
le. Farkas Wellmann Endrét ugyanis, 
valamikor a kilencvenes évek végén, 
egy olyan helyzetben 
ismertem meg, ami
kor éppen öngyilkos 
akart lenni. A sikeres 
mutatvány mögül hi
ányzott a kellő' elszá- 
nás, meg még néhány 
apróság, az eszköz, az 
indíték, ilyenek. Meg 
amúgy is, elsősorban: 
fiatalok voltunk, köl
tők csak zárójelben, 
ennek megfelelően 
az volt a jelszavunk, 
hogy írni nem muszáj, 
élni viszont muszáj.

Azóta lement vagy 
másfél évtized, bará
tom diplomás lett, ta
nár lett, olyan tanár, akit valószínűleg 
több generáció is emlegetni fog a he
lyen, ahol dolgozik — és ebben a legkeve
sebb nyoma sincs iróniának, hiszen va
lójában nincs is ennél fontosabb. Tavaly 
meghalt nagyapám állandóan emlege
tett egy Csibi nevű tanárembert, akit a 
húszas években sodort el a történelem 
Csíkszeredából egészen a nyugati vége
kig, Őrségbe, és hogy olyan tanár volt, 
akitől rettegtek a gyerekek -  ugyanak
kor a faluban minden, nyolcvan év fö
lötti ember máig emlegeti, mert olyan 
dolgokat mesélt nekik az otthagyott szü
lőföldről, amilyeneket senki más. Ez a 
Csibi nevű tanár egy bizonyos felfogás 
szerint halhatatlan, és ez a legnagyobb 
dolog, amit egy tanár elérhet.

Van viszont egy másfajta halhatat
lanság. Farkas Wellmann Endre ba
rátomnak sose mondtam: nem egy
szer beugranak sorok, félsorok, rímek, 
vershelyzetek, mint mindenkinek, aki 
túladagolja magát versekkel. Az én 
ilyen fene-tudja-honnan-jövő, és ké
sőbb tetten ért, beazonosított foszlá
nyaimnak igen komoly része az ő vala
melyik verséből való. A versei hátulról 
támadnak, visszamásznak a kályha- 
kürtó'n. Ha tetszik egy vers, ha nem: 
ott hagyja a lábnyomát az agyban. 
Előjön az utcán, örülök neki, mert jó. 
És mire hazaérek, rájövök, hogy nem 
az enyém az ötlet.

A Wellmann-költészet ugyanis ötlet
alapú. Pillangóvadászat: vagy elkapja, 
vagy nem. Ha csak a fél szárnya van

meg, azzal már nem foglalkozik. Vagy 
sikerül egészben, vagy nem. Ha nem 
sikerül elsőre, feladja. Nem ül le hozzá 
könyörögni. Iszonyatosan gőgös költő. 
„Nem jössz, versike? Tudod, mit? Akkor 
dögölj meg odakint.” Nem szorgalmas 
költő. De amúgy: ki a fenének kell egy 
szorgalmas költő? A megírt versnél a 
megtalált vers mindig versebb lesz, 
amíg áll a világ.

Könnyen lehet, hogy a legutóbbi kö
tet, a Néró az eddigi legjobbja. De hogy 
az utolsó volna, mint ahogy ezer he
lyen elmondta? Lehet a PR része is, 
de tudom, hogy nem az. Valami meg- 
bántódás vagy nem is tudom, mi lehet 
mögötte, de hogy kiüresedés nem, az 
biztos. Mindenesetre komolyan gondol
ja. Hát Barátom: az, hogy a világ nem 
figyel, egyre kevésbé figyel, múlhat a 
világon magán is, de amúgy ne felejtsd 
el, mennyi idősek lettünk. Átdobva a 
krisztusi koron jönnek ezek az érzé
sek, hullámok: el kéne tűnni, úgysem 
érdeklek senkit, keveset szeretnék mu
tatni magamból, fölösleges az egész. 
Pusztán életkori, biológiai jelenségek 
ezek — amit egy költő (hát hogyne, hi
szen ez a dolga) lefordít valami másra. 
Azaz: pont az a dolga, hogy lefordítsa 
másra.

De a csönd, a lantletétel nem kö
vetkezik semmiből. A te esetedben: 
a hallgatás nem következhet semmi
ből. Nem igazi öngyilkossági kísér
let az, amikor nem tudsz meghalni 
mint költő. Az ember persze meghal
hat, megöregedhet — kíváncsi is va
gyok, hogy öregszik meg FWE költő, 
és mit gondol közben. Tessék elkezde
ni. Megfordult a jelszó: most már az 
van, hogy élni nem muszáj. De írni 
muszáj, és bizonyos életkor fölött egy
re jobban az.

Márpedig te vagy az Erdélyi Ma
gyar írók Ligájának nagydíjasa.

SZÁLINGER BALÁZS
Selyem Zsuzsa és Szálinger Balázs laudációja az Erdélyi Magyar írók 

Ligájánák a marosvásárhelyi Bulgakov Kávézóban december 8-án meg
rendezett díjkiosztó gáláján hangzott el. Farkas Wellmann Endre Méhes 
György-nagydíjban, Vass Ákos debütdíjban részesült.

Vass Ákos dicsérete

„The trouble with a mask 
is it never changes”

Charles Bukowski

Két versciklust jöttem dicsérni, és egy 
Bónuszsávot. 2000 karakterben. Prelűd nix.

Az első ciklus Szerelem első párzásra cím
mel érkezett, és sorra felmutatta, akár több
ször is, a költői budoár klasszikus kelléktá
rát: pénz, nők (úgy is, mint múzsa, úgy is, 
mint pincérlány), hírnév (the so called „reno
mé”), tömény (pl. a bechinek becézett vodka) 
és rím. Ez öt dolog, persze végtelenül variál
ható, majdnem végtelenül, de ha érzékeltem 
valaha rossz végtelent, akkor ezekből az ele
mekből állt.

„ha a költőt egyedül hagyod / a mindenség- 
gel eggyé lesz [...] ha a költőt ezren veszik kö
rül / a magánnyal eggyé lesz” -  erre gondo
lok, amikor a rossz végtelenről beszélek. Ez 
az önmagát egyszerre felmagasztaló és lesaj
náló szerep, erre tényleg csak egy költő ké
pes, aki fölvette, mert rányomták, a költői 
maszkot, mert a nyárspolgár úgy szereti, ha 
messziről felismerheti a költőt, nehogy komo
lyan kelljen vennie. Az első versciklus variál
ja, de nem mozdítja el a költői szerep kliséit. 
Az kevés, ha márkák, nevek, pózok változnak 
csupán.

Úgyhogy fogtam a kötetet, és kigyűjtöttem 
belőle a mozgásra, változásra utaló igéket. 
Megindulnék, leléphetnék, nem hívtam ki, 
megvártam, kóboroltam, kilök, száguld, süly- 
lyed, fuldoklik, széttörök, jöttem, tűnök, ki
vájok — „kivájok még valami testit / szellemed 
halk távlatából”, ez a két sor azért megment 
egy verset, de folytatom az igéket -  kievez, el
zúg, lángrakap, csitítja, nem csörtethetek to
vább, utolér, tompít, behurcolt, bírja, bírom, 
lőj be, sarkon fordulok, vontatok, lesz.

Persze, hogy csaltam: nem a „lesz” volt az 
utolsó, de ide egy „lesz” kell.

Mire kőolaj lesz belőlünk. Na tessék, m int
ha erre kellett volna.

Ám a második versciklusnak méltán ez a 
címe. Ha netán eddig a versig hezitáltam vol
na, hogy jó versek vannak-e Vass Ákosban 
(Vass Ákos és a világ és a szavak és a min
denfélék találkozásában) (de nem hezitál
tam, mert láttam  egy szemináriumon, ho
gyan bánik a szavakkal, milyen bensőséges 
viszonyban van velük, ezek, kérem tisztelet
tel, azt csinálnak egymással, amit csak akar
nak) („maradok ha felszállsz / elmegyek ha 
elmégy” hát ilyeneket tud Vass Ákos, szin
te semmiből csinálja, és visz, visz, ki a kiba
szott jó végtelenbe) —

szóval ha hezitáltam volna is, a Mire kőolaj 
lesz belőlünk végképp meggyőzött arról, hogy 
igen, a vers nem múlt ki, vannak eddig meg 
nem formált, új érzések, és ezeknek nem tesz 
rosszat egy Kányádi- vagy Pilinszky- vagy 
Szilágyi Domokos-utalás, ezeknek nem kell 
az ötelemes költőmaszk, mert nem kell félni
ük semmitől.

SELYEM ZSUZSA
----------------- 13
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TÓTH MÁRIA

A  te n o r
Evek óta kereste a Hangot, nem egy 

akármilyen hangot, hanem a megváltást 
jelentő hangot, a tenort. Mert Ráckevei 
Gedeon színházi rendező felfogta, ha 
a gazdasági életnek globalizáció kell, 
a magyar kultúrának szintúgy. A na
pi munkába belegebedt tömegek elfárad
nak, estére már nincs fülük holmi baná
lis, prózai szöveghez, antik tragédiához, 
se Csehovhoz, se Becketthez, dal kíván
kozik a színházba, andalító, fülbemászó. 
Ha ő színre hozhatná a Jézus Krisztus 
szupersztárt, az lenne a nagy nap, de 
ő már a népszínművel is beérné, ami
kor csak úgy röpdösnek az alakok a szí
nen, hiszen a testbeszéd mindent mozgó
sít, még a hajat, még az alsószoknyát is. 
Szuperszínészek kellenek, trillázó szop
ránok, erdőmély baritonok, ezekből akadt 
is bőven, csak a tenor nem tűnt fel sehol 
a láthatáron. Pedig Gedeon úr már min
denütt kereste, iskolákban, dalárdákban, 
mindenütt folydogált szépen a muzsi
ka, de tenor sehol. A tenor „dugába dőlt”. 
És itt aztán dugába dőlt a magyar szín
pad globalizációja. Ráckevei nem és nem 
bukkant rá a Hangra. A színházba bér
lettel járnak az emberek, mert Gedeon úr 
elhitette velük, hogy igaz, a színész éve
kig ugyanazt a darabot játssza, de min
dig egy kicsit másként, más lényként. S 
ezt vallották a kissé már ripacskodó szí
nészek is. A zenére viszont dőlne hozzá
juk a pórnép, ha tenor állana ki a deszká
ra, mindegy, hogyan néz ki, lehet kövér 
is, nagy, fehér zsebkendővel manipuláló, 
de olyan legyen, mint az isteni Pavarotti.

S akkor, egyik reggel beütött a hang, 
Gedeon úr jó édesanyjának a hangja, 
amikor a nagyszülőktől rájuk maradt 
régi salakházban emígyen szólott szíve 
egyetlen gyermekéhez:

-  Kisfiam, ugyan vigyél te ki engemet 
a zsidótemetőbe, olyan messze van, hogy 
már autóbusz se jár...

Gedeon úr, a jó negyvenes agglegény 
előbújt a könyvektől, plakátoktól zsúfolt 
szobájából.

-  Tudom is én, mamucika, ma próba is 
lenne...

A mamuci botsovány volt, galambfehér 
hajú s már a hetvenediket taposta. A 
hangja vékony egércincogás.

-  De hát próba lesz majd holnap is, a 
Merkszamer néni sírkövét viszont pont 
ma avatják fel. Ez a családnak nagy nap. 
Engem rokonként tisztelnek, mindig jók 
voltak hozzám, arról nem is szólva, hogy 
a sírkőavatás fix nap, pont a halál után 
egy hónappal áll be... Én megsütöttem a 
Merkszamer néni kedvenc tésztáit, a pi
acon erős pálinkát szereztem be, ezeket 
mind rá kell helyezni a sírkőre... A szer
tartás nem ta rt sokáig.

Gedeon úr bakafántoskodott.
-  És maga aztat, mamucika, honnan 

tudja?
-  0, kisfiam, hány sírkőavatáson vol

tam én életemben... — és a karja gyengén 
rezgett egyet.

Gedeon úrnak eszébe jutott, hogy a 
mamucika éveken át látogatta ezt a csa
ládot, pénteken le is fürösztötte az öreg 
nőt. Az ő édesanyja úgy nyilatkozott, 
hogy azok sose maradtak adósai neki. 
Gedeon úr soha nem szólt bele az anyja 
magánéletébe. így hát autóba szálltak és 
kihajtottak a külvárosban lévő zsidóte
metőbe, ahonnan már csak szántóföldek 
ölelték körbe a sírkertet.

A temetőben Gedeon úr rögtön felfog
ta, hogy Merkszamer néni leányai fő
szerepet szántak az ő anyjának. A meg
boldogult lányai, Bertuska és Dóra úgy 
hasonlítottak egymásra, mintha ikrek 
lennének.

A sírkő az egyenkövek között szinte ra
gyogott a szépségével, fekete gránitból fa
ragták ki és elég nagy volt ahhoz képest, 
hogy héber és magyar nyelven is rajta le
gyen a megboldogult neve. A két nő ke
zet csókoltatott magának a rendezővel és 
mondták a szöveget:

— Igazán megtisztelő számunkra, hogy 
Gedeon úr is eljött, a mamának bérle
te volt a színházba, nagy kultúrlény volt. 
Ráckevei nénivel fel is olvastatott magá
nak, ő a hályogja miatt már nehezen lá
tott.

S akkor az egyik elárvult lány felkiál
tott:

— Jé, Bertuska, nézz csak oda, megjött 
a kántor!

A Bertuska nevű nő kurtán felneve
tett, s mivel ő szuperinformált volt, azt 
mondta:

— Méghogy kántor, az akad bőven, az 
bárki lehet, de melaméd csak egy van, ott 
szolgál a volt zsidóiskolával szemben, az 
imaházban. Egy emigrált, gazdag zsidó 
vette őt meg nekünk Izraelben, mert ide 
egy szentséges ember kell.

A városvégi temetőben a délelőtt nem 
napszak volt, hanem álom-dramaturgia. 
Ráckevei Gedeon, aki a kolozsvári egye
temen dramaturgiát végzett (másra nem 
volt képes bejutni), tudta, hogy a drama
turgiának vannak írott és íratlan szabá
lyai, de a mai napon nem ilyesmiről volt 
szó, mert ami a zsidó temetőben végbe
ment, az biblikus értelemben magyaráz
ható berobbanás volt. Pontosan tíz előtt 
tíz perccel a kapun belépett egy sudár 
termetű, magas, fehér köpenyes férfi, há
tán szegélyezett imasállal, fején fekete, 
finom kalappal, széles karimájúval, s a 
Nap ráfókuszált erre a jelenségre. A lép
teivel hozta a bizonyosságot, tudta, hogy 
hová jön, miért jön.

Gedeon úr, ha akarta, ha nem, tekin
tetével követte az alakot. Rögtön arra 
gondolt, hogy járása Dávidéhoz, a pró
fétáéhoz hasonló, mintha félne a Földet 
megérinteni a talpával, lábujjhegyen lép
delt. Habár magyarul siralmasan beszélt, 
de felkészült a celebrálásra, mert ő tudta, 
hogy van testbeszéd is. Lüktető eleven
séggel haladt a sors szabta útján. Ehhez 
nem fért kétség.

A gyülekezet tagjai összesúgtak, vár
ták a melamédet. Látszott rajta, hogy 
profetikus minden mozdulata, nagy erő 
feszült benne. Amit ő elhozott magával 
a Szentföldről, az valami összehasonlító 
vallástörténet volt. Ez a kántor talán az 
ösztöneitől hajtva, vezéreltetve űzi a mes

terségét, bűvkörébe vonja a hívőket s így 
válik a kántorságon kívül melaméddé.

Ráckevei Gedeon leste a közele
dő csodát, azt sem sejtette, hogy en
nek még szerepe lesz a magyar kultúra 
globalizációjában, egy pont lesz a 15 mil
liós magyarság egészében. De azt még 
egyáltalán nem sejtette, hogy ez a fiatal 
férfi hozza el számára az általa óhajtott 
Hangot.

A Berta és a Dóra nevű nő lassan elébe 
ment a melamédnek, kezet fogtak, vala
milyen köztes nyelven beszélhettek is ve
le. Gedeon úr, ahogyan közelebbről szem
ügyre vette az egyházfit, felmérte, hogy 
ez bizony varázslatosan szép, még a füle 
mellett kunkorodó pájesz se rontotta el az 
összképet. A melaméd kezében fekete bo
rítású, kopott könyvet tartott, nem ütötte 
fel, mert előbb kereste a tíz zsidót. A ce
remónia érvényessége miatt tíz zsidó fér
finak kellett jelen lennie. A melamédet 
látomások kísérték, amelyek már-már a 
költészetet érintették, s ezek mindig fáj
dalmasak voltak, hatottak a szemlélő- 
dőkre is, szinte látképet váltottak ki be
lőlük, mert ha ő betette a lábát valahová, 
az egyedi volt. O tudta, hogy az ember 
nyeresége az életben nem a gazdagság, 
hanem az ismeretek, meg az emlékek, 
Bergson ezt „élan vitainak” nevezte el.

A zsidó kántor megállt a sírkő előtt, 
nem közel és nem távol hozzá, fejet haj
tott és hallhatóan azt mondta: jó reggelt 
kívánok!

Ráckevei Gedeon felneszeit, mert rög
tön felfogta, hogy ez az ember nem tud 
magyarul, talán beszéli valamilyen szin
ten a nyelvet, de az biztos, hogy nem jól. 
S a kérdés abból adódik, ha valaki nem 
beszéli jól a nyelvet, akkor miként tanít
hatja a hívőket? Aztán bejött a temetőbe 
a főrabbi is, akivel a színházi rendező kü
lönböző alkalmakkor összefutott, kezel
tek is egymással, de nem több. A főrab
bi meg a melaméd beszéltek egymással, 
nyilván az ő anyanyelvükön, amiből a je
lenlevők egy mukkot se értettek. Weisz 
úr, a főrabbi fényt derített a lényegre, 
mert emígyen szólt a hívőkhöz:

— A kántor most majd felhívja az itt lé
vő sírokból a megboldogultak lelkét, mert 
tíz zsidó férfinak kell jelen lennie a sírkő
avatáson.

A szép, fiatal férfi ezzel megindult a sí
rok előtt és jajgató hangon hívta, hívogat
ta a megboldogultak lelkét.

Ráckevei Gedeon hallotta, hogy 
Mekszamer néni leányai összesúgnak:

-  Na, ez aztán még a szép sírkőavatás, 
hogy holtak álljanak itt, mellettünk....

Azt mindenki tudta a jelenlevők kö
zül, hogy az imák csodát képesek művel
ni, még ha nem is értjük mindig a sza
vakat. A holtak ugyebár némák, nekik 
már nincs nyelvük, ezért édes a melaméd 
imája, mert az a mélyből szólítja elő a lát
hatatlan holtakat. Na és, ha hozzá szá
mítjuk, hogy az Ószövetségben 150 zsol
tá r van, a kántornak volt bőven szövege, 
amihez nyúlhat. Ezt ő Izraelben így ta
nulta meg a főiskolán, ahol volt külön 
kántorszak, zenetanárokkal.

És megkezdődött a sírkőavatás. A kán
tor a szemét az égre emelte, szép formá
jú kezével morzsolgatta a kezében lévő
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könyvet és vékony tenorhangon éneklés
be fogott. Ez volt az a döbbenetes pilla
nat, amikor Gedeon úr még lélegzetet se 
tudott venni, végre rábukkant az évek 
óta keresett Hangra. Ez még Pavarottin 
is túltett.

Az imádság rítusa kilódít a hétközna
pok porából, igenám, de ehhez kell a hí
vők anyanyelve. Ott, a temetőben vilá
gossá vált, hogy a melaméd számára a 
tragikumnak nincs titka, hiszen az ő csa
ládja a varsói gettóból jött, nagyszüleit 
onnan szöktették meg holmi katolikusok, 
akik aztán az egész családot kimentették 
Svájcba. És nap mint nap az imaházban 
a melaméd hódított, sebaj, hogy gyatrán 
beszél magyarul, ő főleg a szemével és 
énekhangjával közeledett a zsidó hívők
höz.

Az élményből, ahogyan a lélek emel
kedik Istenhez, vibrálás bontakozik ki, 
az teszi egésszé az imádság hangula
ti lényegét. Az érzelem rendkívüli, lé
lektől lélekig terjed, s a melaméd hang
ja útegyengető létra, annak bizonyult. Az 
imaházban, ahol ő szolgál, reggeltől estig 
mimetika folyik a javából. A melaméd tit
ka az volt, hogy ő nem részvétlenül pil
lantott a világra, hanem hallathatta a 
hangját és érthető szavak nélkül kom
munikált a hívőkkel. Az a gazdag zsidó, 
aki őt Jeruzsálemben felvette, kikötötte, 
hogy csak az aradi imaházban szolgál
hat, ami pont a volt zsidóiskolával szem
ben van.

Weisz József, a főrabbi odament 
Ráckevei Gedeon mellé, megbökte a kö
nyökét, és fejével az ég felé intett.

— Na, mit szól hozzá, milyen a kánto
runk?

Ráckevei alig tudta artikulálni a sza
vakat.

— Csodálatos, egyenesen csodálatos...
Amit a melaméd produkált, az távol

ról sem volt koncertszerű, szcenírozott, 
vagy félig szcenírozott dalmű, és mégis 
a közönség ínyére való, még csak ebben 
a keletiesen héber szövegben érvényesült 
a zsoltárok rögtönzött zenei betétje, ami 
néhol eljutott a folklórig. A jelenetben a 
pláne az volt, ahogy ez a fiatal férfi mind
végig égre emelt tekintettel fohászkodott, 
közben állandóan lapozgatott az ima
könyvben, tehát ő elmerülten magában, 
magához szólt; ahogyan Ady írta: az Élet 
él és élni akar...

Ráckevei, amíg műélvezte az ének
lést, arra gondolt, amit Kosztolányi mon
dott: Elmondanám ezt néked, ha nem un
nád...

A rendezőt a főrabbi szólította vissza a 
Földre.

— Gedeon úr, lenne nekem egy üzletem 
a maga számára, jól, nagyon jól megfizet
ném...

A rendező szemöldöke magasra rán- 
dult.

A rabbi bólogatott és suttogva hadar
ta a szavakat:

— Most nem köthetek a maga orrára 
semmit, de majd holnap felkeresem. A 
maga fizetése mellett ez kész áldás len
ne.

Ráckevei nyugtázta az ajánlatot.
— Kérem, nézek elébe.
— A hitközségen csak maga segíthet.

S miközben a tenor befejezte a produk
cióját, a rendező mellé, szalvétába cso
magolt aprósüteménnyel, a mama lépett 
oda.

— Kisfiam, megmentettem neked egy 
kis finomkát, te édesszájú vagy... — és 
széttárta enyhén remegő tenyerét. A tész
ták jó illata menten elért a rendező szag
lásáig.

Ráckevei Gedeon az ilyen gesztusoktól 
mindig kellőképpen meghatódott. S a ki
csi öregasszony csak állt ott, egy csipet
nyit se vett volna el magának a tészták
ból. Ez olyan volt, mintha a szájától vonná 
el a falatot. S ahogyan ott, a gránit sírkő 
mellett állva tartotta a tenyerén a tész
tákat, Gedeon úr észrevette, hogy a ke
ze aránytalanul nagy a karjához, a testé
hez képest, s ez a két kéz hordozza magán 
az egész kifosztott életét. S aztán jöttek, 
odasodródtak a rendező mellé a megbol
dogult lányai, Bertuska meg Dóra, egy
más szavába vágva lelkendeztek:

— Na, mit szól hozzá, Gedeon úr, ugye 
kitettünk magunkért?

Ráckevei bólogatott.
— Kitett magáért a kántor. Jóasszonyok, 

ez egy páratlan tehetségű tenor. 
Gratulálok, gratulálok!

Makkai Bence: Tértan

A melaméd még beszélt kevéske ide
ig a főrabbival, aztán mélyen meghajolt, 
mintha közönség előtt állna, s ugyanaz
zal az imbolygó járásával, prófétai test
tartásban távozott. S a hitsorsosok tuda
tában voltak, hogy amint minden mese a 
mítoszokból lép elő, ugyanúgy a kántor 
éneke az Ószövetség 150 zsoltárából tá 
rulkozott ki. Annyira el voltak telve a te
nor hangjától, hogy kommentálni is kép
telenek lettek volna.

A városszéli zsidó temetők nem klasz- 
szikus értelemben vett temetők, hanem 
nagy sírkertek, mert az Izgadalt eléne
kelni teret is igényel, így a temetőker
tek megtelnek keleties, egzotikus dal
lamokkal, s a kántorok meg a rabbik 
főszereplőkké válnak. így lesz aztán a 
halottakért való ima egy szeretettel te

li mozzanat. Az átlagember inkább a vé
letlent fogadja el, nem a csodát. A feno- 
ménoknak mindig furcsák az okozatai, s 
a zene mint terápia kikezeli a lelki bajo
kat, ezért az imádkozó zsidók dallam rit
musára hajlonganak. A reménység és a 
burkolt melankólia kiadja a dallam szár
nyalását s a hívők „feelingjében” tömö
rül. így érik el ők az ima szárnyalását. 
„Győzést ki említ? Minden csak kitartás” 
— írja Rilke. Az ima valamiféle evidens 
élménnyé válik.

Az autóban özvegy Ráckeveiné megál
lás nélkül beszélt, de olyan halkan, hogy 
az egész duruzsolásként hatott, s ami a 
Gedeon nevű fiát soha és egyáltalán nem 
zavarta.

Mezők között futott az út s a végén el
húztak egy drága, külföldi autó mellett, 
amit a fehérbe öltözött melaméd vezetett. 
Ráckeveiné is észrevette a jelenséget.

-  Láttad, láttad!? -  kiáltott fel az öreg 
nő.

A fia bólintott. A melamédet nem lehe
tett nem észrevenni. Arra gondolt, vég
re megvan az évek óta keresett, óhajtott 
tenor, de ez neki soha nem lesz haszná
ra, mert ki hallott olyasmit, hogy egy zsi
dó kántor tenor legyen, színpadon mu
togassa magát. Ezzel az óhajával ő nem 
állhat a főrabbi elébe, mert az lehorda
ná mindennek, kiutasítaná az irodájából. 
Elhatározta, hogy majd lecövekeli ma
gát az imaház előtt és befelé hallgatózik. 
Mert ő ezt a hangot újra és újra hallani 
akarja.

Éjszaka többször felriadt, hallucinációs 
álomban vergődött, tetőtől talpig leizzadt, 
mert újból a kántor hangját vélte hallani. 
Ült az ágy szélén, gyógyteát ivott, és hi
deg veríték verte ki. Aztán eszébe jutott, 
hogy hiszen még csak a nevét se tudja en
nek a természeti csodának.

Reggel az anyja feltálalta az ételt és 
mondikált, hallotta, hogy a fiának nem 
volt könnyű éjszakája, járkált a konyhá
ban is.

-  Mamucika, én egyfolytában hallani 
vélem a kántor hangját, hihetetlen, hogy 
mivel áldotta meg az Isten ezt az em
bert... Egy biztos, Isten engem úgy segí
tett, hogy nem segített -  kezét ráhelyezte 
az anyja csont-bőr karjára. -  Mert mon
dok én most magának valamit, ezt a han
got én már évek óta kerestem, s most, 
hogy végre megvan, tudom, hogy sose 
lesz az enyém, nem fog színpadra lépni. 
Én, aki teatrológiát tanultam az egyete
men, tudom, hogy ez a csoda mi fán te
rem, ez már több zenekultúránál, ez már 
művészet a javából, a kántor hangjában 
olyan forradalmi látomás bújik meg, ami 
felkorbácsol. Jaj, azok a kevert zenei re
giszterek. .. A torkából állati ösztönösség 
fakad fel a világra...

A kicsi öregasszony leült a konyhaszék
re, kezével egyengette az abroszt, egész 
lényét remegés járta  át.

-  Én egy pórnő vagyok, nem is értem, 
hogy van nékem egy ilyen okos fiam... 
Szó se róla, az emberek ott, a temetőben 
mind elámultak a kántor énekétől, csak 
annyi, hogy én eztet nem tudom kima
gyarázni...

Folytatás következő számunkban
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SERESTÉLY ZALÁN
Hertza Mikola ideiglenes repülési tilalma
Úgy alakult az erdélyi kritikai szellem

-  nem teljesen alaptalanul hogy a bo
rítókról babonásan hallgatunk. Hertza 
Mikola közel egy évtizedes alkotói csend
ből érkezett vissza az irodalmi színtér
re, mintha „ideiglenes repülési tilalmát” 
vonták volna vissza az égiek. Matt ke- 
ménykarton-szárnyakkal ért földet, me
lyeket a kiadó állított ki számára e kísér
tő' repülésre.

A kékes-szürkés tónusú tájat Várday 
Béla kapta lencsevégre. Matt víz keve
redik benne matt éggel, összemosódásuk 
határa feloldódik a ködben. A -  nem tud
ni pontosan, melyik közegből induló, il
letve melyik tartományban bevégzó'dő
— dokk mintha Jákob lajtorjájaként en
gedne átjárást az emlékezet és az üdvö
zülés terepei között. A hátsó borító jobb 
sarkán egy állati arcot idéző' kő ágyazó
dik a vízbe, de az sem kizárt, hogy egy 
angyal ábrázata.

Hertza Mikola rövidprózái összhang
ban vannak e szárnyas topográfiával. 
Átjárást teremtenek hiány és megvalósu
lás, a megváltástörténet epifániája és gro
teszk mimézise, gyász és trivialitás kö
zött. A közlekedés olyannyira intenzív e 
világok között, hogy már-már elmosódnak 
topográfiáik specifikumai, átfolynak egy
másba, felcserélődnek, egymásra íródnak. 
Angyalok viselkednek ember módjára: 
„Az előre megírt életterv szerint Birtalan 
Bíró Lehel huszonhat éves cukrászsegéd
nek pénteken, tizenegy óra huszonegy 
perc nyolc másodperckor, amint kilépik a 
hátsó ajtón (...) meg kellett volna pillanta
nia Altató Ilonkát, életének párját, szüle
tendő gyermekeinek anyját (...)” (40.) — ám 
a 74B-02 típusú őrangyal valamiért meg
hibásodott, meghiúsítva találkozásukat. 
Angyalszerű figura bukkan fel az építőte- 
lepen: „A mester még életében nem látott 
ilyen jó munkaerőt. Nemcsak a saját mun
káját végezte gyorsan — cipelte a teli ved
reket a magasba -, de a többinek is szár
nyakat adott.” (64.)

Említésre sem méltatja mindazt, ami 
távol esik e világok közötti, frekventált 
átkelőpályáktól. Vagy ha mégis, valami
féle irracionális, önmagába visszatérő 
megfejthetetlenbe utalja e szegmenseket, 
megbolygatva, kilencven fokban meg
döntve a csodák vertikumát: „Szóval van 
szénája, hogy legyen, amivel eltartsa a lo
vát, a ló meg azért van, hogy legyen, ami
vel hazavigye a szénát.” (20.)

Az Álljunk meg egy szóra című elbe
szélés központi karaktere, Vidéky Gyula 
reggelente folyton kihajít egy szót a busz 
ajtajából a Gyepű pataki kanyarnál. E 
szavak örökre elhagyják nyelvét: „(...) a 
zónában gombászó emberek mindegyre 
arról számolnak be, furcsa, általuk néha 
egészen ritkán használt szavak ragad
nak meg eszükben (...) tompa fájdalom
ként ég agyukba: dugóhúzó... dugóhúzó... 
dugóhúzó...” (36.)

A testből, testről ki- és leváló nyelv, 
gesztusok, mozdulatok, egyéniségjegyek 
sora nem enyészik el, a hiányok, a ki
szakadt dolgok önálló életre kelnek vagy 
gazdát cserélnek. Ebből az elgondolásból

építkezik az Elsietett történetek című rö
vidpróza. Tarhold Ignác egy állásinterjú 
reggelén véletlenül lemossa arcvonásait. 
Lencse Zoltán tekintete egy állásinter
jú hibás mondatán ütközik meg „Hobbi: 
tanulok, fejlődöm, figyelek -  emésztem a 
halottakat.” (43.) Kísérteti: „Tarhol Árpád
-  az arcvonásaitól megszabadult Ignác 
papája -  szürcsölgette a forró teát és né
zett kifelé az ablakon. (...) Látta a távol
ban a temető kapuján kilépő, száját töröl- 
gető fiatalembert -  mit keres ez is ilyen 
korán a temetőben? - , amint beleolvad a 
munkába siető tömegbe.” (46.)

Ugyanerre a hiánytényezőre játszik a kö
tet első, A kakukkóra című darabja. „Amint 
Mihály meghallotta (hallása is egészen ze
nei volt, a művészetek majd’ minden ágá
ban tehetséges embernek számított, kár, 
hogy az élet a nehézipar, a szerszámlaka- 
tosság felé sodorta), hogy a kis kakukk 
hangja fakult egy árnyalatnyit, tudta, hogy 
ideje (...) kicserélni benne a minőségi ele
met.” (7-8.) Am a szárnyas idő valamikép
pen testet ölt a kakukkban, és végképp ki
siklik körkörös pályájáról. Noha ütemes 
marad, feltartóztathatatlanná válik, elő
bukkan a könyvespolcról, a csillár mellől, 
nyugdíjas éveit Mihály e reménytelen vadá
szatnak szenteli. Hertza rafinériája, hogy a 
novella kulcsmondatát a fentebb idézet szö
veghely zárójelei közé száműzi. „(...) szeme 
sarkából megpillantotta a délután öt órát 
bejelenteni készülő kakukkot a terasz kor
látján. Nagyon óvatosan kinyitotta az ajtót 
(...) és minden erejét összegyűjtve rávetette 
magát a madárra. Arcára fagyott győzedel
mes mosollyal hevert a tömbház előtti beto
non, jobb kezében percről percre a hullame
revség segítette szorítani a semmit” (10-11.)
-  a zárlat nagyon pontos: maradéktalan si
kerrel hozza létre az anyagi és az időbeli in
terferenciáját egyetlen szókapcsolatban.

Az így mentek el, egymás után a hiány 
megszentelt „partját” írja izgalmas terep
pé. Malvina néni a részvét kikezdhetet- 
lenségével láncolja magához szomszédját. 
Közösen járnak az özvegyasszony roko
nainak temetésére, míg kiderül: Malvina 
néninek talán annyi köze sincs az el
hunytakhoz, mint Áronkának. A történet 
hatásosan ötvözi a detektívsztorik logi
kai feladványát valamiféle szubtilis mély- 
lélektani szkepszissel: vajon a visszaélés 
puszta gyanúja nem vethetett volna véget 
a szent parton újra meg újra megképződő 
közösségnek?

A Stációk című novella akkor torkoll 
abszurdba, amikor Bözse néni hazasza- 
lasztja Miklóskát: fürössze meg a „ke
resztre feszített Jézus-reprezentációt”. A 
történet kvázi megsokszorozódott jelenlé
tek kölcsönhatásában képződik meg, mi
közben a keresztény kultúra legtestesebb 
hiányára épít. A passió a buszon kezdő
dik: ortodoxok csókolgatják kezét-lábát, 
„szörumüna, pörinte” -  mondja egy asz- 
szony, miközben Miklóska ujjait sorjában 
fejtegeti le a keresztről. A meleg víz, il
letve a kékszesz azonban fellazítja a tes
tet rögzítő aracsetet, s miután a megfür
detett Jézussal Miklóska ismét megjárja 
a kálvária stációit, a templomban kővé

Hertza Mikola  
Kísérteti jelleggel

..JULI

dermedten észleli: „Krisztus válik le a 
keresztről”. A gondviselés kegyelméből 
tekintete a padlón heverő szerszámoslá
dán állapodik meg, s ujjai — mintha két 
évezredes mozdulatra lelnének — egy ka
lapács nyelén szorulnak össze. A történet 
leleménye: egyetlen karakterre írja a hó
hér és az áldozat szerepeit.

Hiba lenne rossz szájízzel búcsúznom a 
könyvtől, néhány aránytalanságát még
sem hallgatnám el. Olyan érzésem tá
madt, mintha a szerző folyton egy hatal
mas, mindent átfogó zeugmát hajszolna. 
Terjedelmesebb futamai szépen idomul
nak erre az ívre, kisebb lélegzetvételű pró
zái azonban megsínylik vágyát: „Azt meg 
pláne nem mondhatná (elnézést), hogy le 
se szarja senki, hisz ott vannak a galam
bok” (58.) — szeretne csattani A 427/2010- 
es határozat című rövidprózája. Több 
alkalommal kacérkodik a kannibalizmus
sal: „(...) szeretlek. És egyszer be is bizo
nyítom neked (...). Tisztán emlékszem ar
ra a napra. Ebédre öt kis húsdarabot tett 
elém, tormás mustárral a tányér szélén. 
Végignézte, amint mind az öt csontocská- 
ról leszopogatom a húst, és megkérdezte: 
-  ízlett? (...) És akkor levette jobb kezéről 
a sütőkesztyűt, elém tartva véres csonk
ját.” (37.) A véres élménytől vezérelve úgy 
fogalmaznék: lerágott csont. Érdemes 
lenne kiküszöbölni bizonyos disszonanci
ákat: hozzátesz bármit a Renoválás című 
szöveghez az, hogy valamiféle hr-es szak
zsargont vetít -  ráadásul egy röpke pasz- 
szus erejéig -  a templom felújítási mun
kálatain dolgozók dilemmáira, így azok 
reggeli meetinget tartanak, illetve bő
szen brainstormingolnak? Kerülném a 
sajtónyelvi jópofáskodást: „Ráérős falusi 
kolompolás volt, stresszmentes, bio.” (63.) 
Illetve elgondolkodnék néhány cím lecse
rélésén -  lásd: Az élet értelme (1) - , még 
ha oly ironikusan is kívánnának hatni.

Minden bizonnyal ez iménti megjegyzé
seimmel illett volna indítanom ahhoz, hogy 
most hitelesen hangozzék: nem szeretném, 
ha a fentiek újra érvénybe léptetnék Hertza 
Mikola repülési tilalmát, nem bánnám, ha 
akár évente vedlené le matt szárnyait.

Hertza Mikola: K ísérteti jelleggel. 
Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 
2012.
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Poe, az ürü gy
Edgar Allan Poe-val kezdődik minden. 

O volt az, aki megkerülhetetlen életmű
vével a gótikus rémmesék ponyvavízió
it a modern magas- és tömegkultúra el
idegeníthetetlen részévé tette, mintegy 
másfajta minőségi reprezentációt adva 
a lidérc- és kísértetjárta ködös tájak, az 
enyészet sújtotta várkastélyok és — min
denekelőtt — az emberi lélek belső' pokol
köreiben dúló szörnyűségek és megha- 
sonlások romantikus miszticizmusának. 
Ugyanakkor -  minő ellentmondás -  az 
irodalomtörténeti konszenzus szerint ő 
teremti meg minden idők egyik legraci
onálisabb (mert célirányosan a deduk
tív logikára építő) irodalmi műfaját, a de- 
tektívtörténetet, vagyis a krimit. Hatása 
szerteágazó, de az irodalom mellett a 
film volt az a művészeti ág, amely legin
kább képes volt kiaknázni hagyatékát. 
Mégis beszédes, hogy milyen ritka ma
dár az igazán jó Poe-adaptáció — úgy tű
nik, a mester világábrázolását, hangu
lat- és témavilágát könnyebb vászonra 
vinni, mint magukat a műveket. (Fellini, 
Malle és Vadim Különleges történetek cí

mű szkeccsfilmjét, illetve a B-fílmek ki
rályának számító Roger Corman legen
dás Poe-sorozatát leszámítva nem is jut 
eszembe más említésre méltó produkció 
— pedig próbálkozások voltak, szép szám
mal, minden lehetséges műfajban.) És ha 
már itt tartunk, nem hallgatható el, hogy 
Poe, szándéka és tudomása nélkül, meny
nyi kétes értékű szellemi kalandozáshoz 
szolgált kiindulópontul, hányszor legiti
máltak vele tucattermékeket a populáris 
kultúrában. A  h o lló  című film (mi más is 
lehetne egy Poe inspirálta film címe?) ta
lán még a kevésbé sajnálatos esetek kö
zé tartozik.

A részben Budapesten és Újvidéken 
forgatott film alkotói gondoltak egy meré
szet: milyen lenne, ha egy ízig-vérig Poe-i

vétetésű történet hőséül megtennék... 
magát az írót? Kiindulópontnak ott lenne 
mondjuk szerzőnk rejtélyes, minden rész
letében máig sem tisztázott halála, ami 
tág teret enged a spekulációknak, találga
tásoknak. Ebben a „tág térben” helyezke
dik el A  h o lló  narratívája, amely Poe utol
só napjainak fiktív krónikája kíván lenni, 
egy bűnügyi történet műfaji kereteiben 
elbeszélve. Az alapötlet egyébként kivá
ló: 1849-ben, Baltimore-ben titokzatos és 
elborzasztó gyilkosságok történnek, ame
lyek, elkövetési módjukat tekintve, meg
lehetősen határozott mintát látszanak 
követni: a bizonyos körökben már akkor 
kultikusnak számító, a széles közönség 
által azonban eléggé mostohán kezelt po
éta, Edgar Allan Poe detektív- és rémtör
téneteinek koreográfiáját. Sorra ismétlő
dik, ezúttal a valóságban, A Morgue utcai 
kettős gyilkosság, A kút és az inga, az Egy 
hordó amontillado, Az áruló szív, A vö
rös halál álarca földöntúli, vérgőzös iszo
nyata. Mivel a baltimore-i rendőrség igen 
művelt káderekkel rendelkezik, az am
biciózus, fiatal Field rendőrfelügyelőnek 
rögtön feltűnik a hasonlóság, elő is állít
tatja Mr. Poe-t, mert először természete
sen őt magát gyanúsítja, aztán pedig a 
gyilkos kézrekerítésében adandó segítsé
gére apellál. Poe tehát egyenesen besétál

saját műveinek világába, azazhogy kissé 
dülöngélve, mivel ezidőtájt két fő problé
mája akad: az egyik az alkohol, a másik 
a szerelem. Az egyikkel hősiesen küzd, 
a másikért szenved, ugyanis az elraga
dó Emily Hamiltont zord atyja tiltja tőle, 
a rosszhírű, lecsúszott művészembertől. 
John Cusack Poe-alakítása meglehetősen 
sematikusra sikeredett: bohém, só't he
lyenként bohókás allűrök, lánglelkű mű
vészöntudat (tudjuk, utálta Longfellowt 
és Emersont), a paródiáig vitt túlzó szer
telenség és a belső démonokkal való — 
nem túl hitelesen ábrázolt -  viaskodás: 
máris kész az elátkozott poéta karakter
profilja.

Ez még akár elnézhető is lenne, elvég
re nem nagyívű életrajzi drámáról, ha

nem detektívsztoriról van szó, amely fő
hősként egy valóságos személyt állít a 
botcsinálta nyomozó szerepébe. Az vi
szont már jóval problémásabb, hogy a 
film készítői rendkívül nagyvonalúan 
bánnak a dramaturgiával, vélhetőleg bíz
va abban, hogy az invenciózus alapötlet 
és Poe géniusza (bőségesen citálnak ben
ne A hollóból, a Lee Annácskából vagy az 
Alom az álomban című poémából) elviszi 
a balhét a forgatókönyv hiányosságaiért. 
Bosszantó helyenként a cselekményszá
lak elvarratlansága, a bűnesetek kivitele
zésének vázlatossága. Talán nem számít 
kákán is csomót keresésnek rákérdezni 
arra például, hogy egy — vigyázat, poén
gyilkosság következik! -  nyomdai szedő
nek miként teremtődhet lehetősége egy, 
a Poe-novellából ismerős grandiózus inga 
megépítésére vagy hogyan sikerül olyan 
könnyedén egérutat nyerni az elrabolt 
Emilyvel — mert a bonyodalom természe
tesen ebben kulminál: a gyilkos (akinek 
mélyebb motivációját, nem mellékesen, 
egyszerűen képtelen voltam megfejteni) 
elragadja szerzőnk kedvesét, ily módon 
teremtve húsbavágó, egzisztenciális tétet 
kettejük perverz vetélkedésének. Amikor 
pedig a filmbéli Poe nemmel válaszol a 
felügyelőnek arra a kérdésére, hogy írt-e 
valaha tengerészekről, kedvünk támad a 
rendező és a forgatókönyvíró fejéhez vág
ni az Arthur Gordon Pym, a tengerész 
egy-egy példányát.

Sok-sok kihasználatlan lehetőség van 
ebben a filmben: borgesi útvesztők nyíl
nak meg, hogy aztán egy teljesen szokvá
nyos sorozatgyilkos-thrillerbe érkezzünk 
vissza, amely ráadásul még a cselekmény 
eredetiségét is megspórolja, hiszen készen 
kapja a Poe-novellákból; mintha az ame
rikai költő-írófejedelem csak ürügy lenne 
egy -  bizonyos vonatkozásaiban kétség
kívül izgalmas -  hollywoodi produkció
hoz. Alkotás és élet viszonya, a fikció és 
a valóság egymásba fordulásának, a ha
tárok átlépésének témája csak jelzéssze
rűen kerül szóba, gondolom, nehogy elri
assza a feltételezett célközönséget. A film 
látványvilága és atmoszférája azonban 
minden dicséretet megérdemel, ámbár le
hetséges, hogy a sötét, komor, nyomasztó 
hangulathoz, a Vidocqboz hasonló misz
tikus thrillerek valószerűtlenségig stili
zált díszletvilágához való beteges vonzó
dásomról van szó csupán. Mindenesetre 
ebben a környezetben tökéletesen elkép
zelhető, amint egy éjfekete holló rászáll 
a filmgyártó vállalat tornyára és elkezd 
károgni — jól tudjuk, hogy mit.

A holló (The Raven), színes, ameri- 
kai-magyar-spanyol film, 2012, 110
perc. Rendező: James McTeigue. 
Forgatókönyvíró: Ben Livingston,
Hannah Shakespeare. Operatőr: 
Danny Ruhlmann. Vágó: Niven Howie. 
Szereplők: John Cusack, Alice Eve, Luke 
Evans, Brendan Gleeson, Kevin McNally, 
Sam Hazeldine.

17

K öltő és szerelm e: A lice Eve m in t E m ily  H am ilto n , Poe sze rep éb en  Jo h n  C usack



HELIKON

KARÁCSONYI ZSOLT

H angszínház, képekkel
A színház nem más, mint visszaemlé

kezés, a színházkritika pedig a vissza
emlékezésre emlékezik vissza -  és ilyen 
értelemben maga is színház, a néző/kri- 
tikus belső színháza, amelyben a hangok 
akár önálló életet is élhetnek, de egysé
ges egészként is megnyilvánulhatnak, ha 
éppen a hangok színházáról akarunk ír
ni az elmúlt év végén a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház által harmadik alka
lommal megrendezett Interferenciák nem
zetközi színházi fesztivál kapcsán.

Az elmúlt év végén sorra került fesztivá
lon ugyanis a hangokra összpontosítottak

a szervezők. Ezt érhettük tetten számos 
előadásban, de a fesztivál köré szervező
dő egyéb eseményeken is, mint a színház 
előterében kiállított hanginstalláció köz
telefonjaiban, vagy abban, hogy a fesztivál 
műsorát koncertek is fűszerezték.

Olyan előadásokat láthattunk (és az 
alábbiakban csak néhányat emelek ki a 
fesztiválprogramból), amelyekben nem az 
elmondott szöveg, inkább a hangok, hang
súlyok, a hangzás színpadi térben meg
nyilvánuló súlya került előtérbe. Mint a 
fesztivál első napjának egyik produkciója 
-  a Max Black (Theatré Vidy-Lausanne, 
Svájc) esetében. Heiner Goebbels rende
zése egy tudós életének szürreális hét
köznapjait hozza elénk. A tudóst André 
Wilms alakítja. Iszonyatosan pontos min
den gesztus, minden mozdulat. A fel-fel- 
villanó fények, fények által létrehozott te
rek váltakoztatása közepette a hang az, 
ami a nézőt irányítja, továbbsegíti. A gé
pi zajok negatív utópiája hadakozik itt 
egy szürreális, önkínzó, meg-megbicsak
ió, nagyon is emberi hangzásvilággal.

Nagy József és Szelevényi Ákos elő
adása, a Les Corbeaux (Centre Cho- 
régraphique National d’Orléans, Francia- 
ország) arról győz meg, hogy a zene 
tényleg több, mint hangok ritmikus egy
másutánja. A nézőnek azonban előbb át 
kell jutni az előadás első perceinek zaj
poklán, ha el akar jutni az előadás értel
mezhető és élvezhető részeiig. Az előadás 
egészén érezni a képi és zenei világ közöt
ti egyensúlyt, azonban a hasonló és gya
korta egyező motívumok ellenére — a két 
világ nem találkozik, valami láthatat

lan határvonal a találkozást minden kö
zelség ellenére teszi lehetetlenné. Talán 
éppen ez hozza létre az előadás pontos, 
kimért, de sokhelyütt komor disszonanci
ákat rejtő, olykor túl érdes felületét.

A házigazdák Leonida Gem Session cí
mű színpadi alkotása (Tompa Gábor ren
dezésében) valahol a Max Black és a Les 
Corbeauxs között helyezkedik el, hiszen 
a zene a fő szervező és összetartó ele
me az előadásnak, amely éppen a sajá
tos hangsávok okán mozdul el a hagyo
mányos kőszínházi előadásformától egy 
performance jellegű „hangos látványos

ság” irányába.
A szervezőknek 

nem sikerült „vegy
tiszta” hangfeszti
vált létrehozni, hiszen 
nemegy olyan elő
adás akadt, mint pél
dául A király halódik 
(Les Arts et Mouvants, 
Franciaország), vagy 
a Gulliver utazásai 
(Radu StanCa Nemzeti 
Színház, Nagyszeben), 
amelyben a kép (talán 
azért is, mert mind
kettőt Silviu Purcárete 
rendezte) egyértelmű
en győzedelmeskedett 
a hang felett és uralma 
alá hajtotta azt.

Ha valóban jó, egyetlen előadást sem 
lehet adott határok, szűk keretek közé 
szorítani, hiszen a színházi előadás, és ez 
az egyes részekre, elemekre is érvényes, 
minden esetben „valami mást” is jelez, 
önmagán túlmutatva az 
előadás többi elemét is 
erősebb jelenlétre kész
teti. Ez történt a bu
dapesti Katona József 
Színház és a Szputnyik 
Hajózási Társaság kö
zös, Bodó Viktor által 
rendezett: Anamnesis
című előadásában is, 
amely a kórházakban, 
az egészségügyben ural
kodó állapotokat mutat
ja be fanyar iróniával, 
nagy adag fekete hu
morral. Számos meg
rázó jelenet vésődik be 
retinánkba, de talán 
nincs olyan fontos mo
mentuma az előadás
nak, amelyet ne kísérne jelentéses dal
betét, zörej, ajtócsapódás, például az az 
ajtócsapódás, amelynek következménye
ként az ujját is elveszti az egyik szerep
lő. Az előadás nem szövegként elhangzó 
motívumai azok, amelyek nem próbálják 
uralni az előadás előterét, de újra és újra 
csavarnak még egyet az értelemzési lehe
tőségeken, tovább fokozzák az amúgy is 
pergő ritmusú előadás lendületét.

A fesztivál előcsarnokában kiállí
tott Vasile §irli hanginstalláció címe: 
Ritmusok: Tér -  Szöveg -  Hang foglalja

össze leginkább, idézi meg a lehető legta
lálóbban a fesztivál hangulatát, azt a len
dületes derűt, ami a rendezvény egészét 
jellemezte. A szervezők olyan ritmust, 
ritmusokat diktáltak, ajánlottak fel a né
zőknek, mely ritmusok között bárki ott
hon érezhette magát, ha nem is minden 
előadás esetében. Az adott térben hol a 
képi elemek, hol a hangok kerültek előtér
be, de az előadásokat szervező belső rit
musok egyetlen esetben sem hagyták hi
degen a nézőt. Ám arról, hogy a hangban, 
a színészi hangban milyen lehetőségek és 
erők rejlenek, leginkább az Ukcsuk-Ga 
című előadás győzte meg a fesztivál láto
gatóit.

A dél-koreai LG Arts Center, az 
Uijeongbu Arts Center és a Pansori 
Project Za közös produkciójának alapját 
Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyerme
kei című színműve képezi, azonban a kö
zönség egyetlen előadót láthatott a színpa
don, aki három zenész kíséretével tizenöt 
szerepet játszott el a közel két és fél órás 
előadásban. A műsorfüzetben Jaram Lee 
énekesként jelenik meg, de mégis in
kább színésznek nevezném, annak ellené
re, hogy tájainkon ritka az olyan színész, 
aki ilyen tér- és cselekményképző erővel 
bírna, aki ilyen magától értetődő köny- 
nyedséggel és drámaisággal képes meg
jeleníteni egy drámai szöveget. Néhány 
kelléket, kendőt, legyezőt, és a visszafo
gottan alkalmazott fényhatásokat leszá
mítva Jaram Lee csupán színpadi jelen
létével és hangjával is képes volt fogva 
tartani a nézősereget. Kifinomult gesz
tusvilága, mimikája is külön tanulmányt 
érdemelne, de hangszínészi teljesítmé

nye mindenképpen. Mert Jaram Lee szé
les gesztusokat, képeket, ritmusokat, te
reket formál, alakít, hoz létre a nézők 
szeme láttára, füle hallatára. Ez a hang, 
mélyül, tragikus vonásokkal telítődik, de
rűsen körbenéz, képes a legváratlanabb 
váltásokra és a hangszín lépésről lépés
re történő, leheletfinom, mégis jól érzékel
hető módosítására, miközben a kiáltás és 
a suttogás ereje is egyforma intenzitás
sal jut el a nézőhöz -  sikeresen bizonyítva 
azt, hogy tényleg létezik vegytiszta hang
színház, még ha nem is Európában.
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[...] A költemény akkor jelenik meg a filozófia 

számára, amikor a filozófiának — az egyetemes 
megszólítás akarásával, elhivatottságában, hogy 
az általa megalapozott helyet mindenki számára 
lakhatóvá tegye -  fel kell kínálnia az értelem és 
az értelmezés számára a látens ürességet, amely 
minden igazságot a léthez köt, amelynek igazsá
ga. A megjeleníthetetlen ürességnek ez a megjele
nítése a nyelv irodalmi forrásainak kibontakozá
sát követeli. De az a feltétel, hogy a megjelenítés 
pontosan itt történjék, egy egészen más stílus, ar
gumentáció, fogalmi kapcsolat vagy Idea ítélkezé
se alatt.

A költemény a filozófia egyik pontján jelenik 
meg, és ezt a helyet soha nem egy költészeti vagy 
irodalmi elv irányítja. A filozófia attól a mozza
nattól függ, ahol az argumentum elhelyezi a meg- 
jeleníthetetlent, ahol -  az argumentum által eló'írt 
csavar révén -  az igaz műveleteinek meztelensé
gét csakis az értelem gyönyöréhez való eltúlzott 
visszatérés adhatja tovább, amely maga is min
dig egy értelemből fakadó gyönyör. Az irodalmi- 
ság a filozófiában vektorszerűen van jelen az érte
lem effektusában, azon tényben, hogy egy igazság 
viszonya az értelemhez hiányos, kiüresedett. Ez a 
hiányvonatkozás szolgáltatja ki a filozófiát a loka
lizált fikció kötelességének. Az argumentáció ku
darcot vallásának pillanata arra utal vissza, ami
kor az igazság ítéli kudarcra a tudást, magán az 
argumentáción belül.

Aligha meglepő' e feltételek közepette, hogy az 
általunk ismert legnagyobb filozófiai költemény 
azon szerző műve, akinek számára az Úr mint 
olyan egy eredendő princípium, egy megalkuvás 
nélküli materializmusban. Lucretius számára 
minden igazság a betűzuhatag jeleinek kombiná
ciója, az atomoké, az üresség tiszta megjeleníthe- 
tetlenségében. Ez a filozófia az értelem megvo
nása, és különösen csalódást keltő az értelmezés 
számára. Továbbá egy olyan filozófiáról van szó, 
amely ellenáll annak, hogy beszorítsák a meta
fizika heideggeri sémájába. Benne semmi sem 
ontoteológiai jellegű, Lucretius számára nincsen 
felsőbbrendű létező, az ég üres, az istenek közöm
bösek. Nem figyelemre méltó-e, hogy az egyet
len, költőként is rendkívüli gondolkodó pontosan 
az, aki túllép a heideggeri történelemmontázson, 
aki a lét történetét egy olyan szétszórt sokaság
ban helyezi el, amely idegen a Heidegger által el
beszélt, Platónnál kezdődő metafizikatörténettől? 
Vajon nem tünetértékű, hogy a filozófiának és a 
költészetnek ez a történelmileg egyedülálló össze
kapcsolódása teljesen idegen azon sémától, amely- 
lyel Heidegger a költemény és a gondolkodás ösz- 
szefüggését igyekezett elgondolni? Ugyanakkor 
pontosan ennek a materialista, semleges, a képze
let félreállítására törő gondolkodásnak, amely el
lenséges a jelenlét elemzés nélkül maradt követ
kezményeivel szemben, van szüksége a költemény 
presztízsére ahhoz, hogy kinyilvánítsa magát.

Lucretius a filozófiát pontról pontra alátámasz
totta a költeménnyel, éppen olyan okból, amely a 
száműzetés platóni gesztusához köti. Mert szá
mára az egyetlen elv a materiális szétszóródás, a 
disszemináció. Mert az igaznak bizonyulás tere
ként a szent helyek lehető legradikálisabb megfo
gyatkozását jelöli ki. [...]

ALAIN BADIOU: A filozófia  vissza téré
se a költeményhez (Losoncz Márk fordítása). 
TISZATÁJ. 2013/1 január
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A céhes hagyományok éltetője
Felgyorsult világunk jellegzetes

sége az egykor nemzedékről nem
zedékre öröklődő „céhes mestersé
gek” kétségtelen kikopása, a 
családi hagyományozódás folyama
tának elkerülhetetlen megszaka
dása. Nap nap után tűnnek el ré
gi s újabb foglalkozások, az át- és 
továbbképzések gyakran egyetlen 
ember életében is kikényszeríthe
tik a többszörös szakmai váltást. 
És ez alól, sajnos, a (zene)művészet 
sem vonhatja ki magát.

E tekintetben szerencsés kivétel 
a nagyváradi születésű Molnár K. 
Dániel, a kolozsvári zeneakadémia 
orgona főszakának végzettje, aki 
folytatja a családi orgonaépítő-or- 
gonaművész hagyományt. Sőt, ma
gasabb szinten, hiszen a harminc
öt éves fiatalember jó ideje zenét is 
szerez. Vonósnégyesre írott kompo
zícióját nemrég egy brazíliai lemez
kiadó jelentette meg.

Molnár K. Dániel Virágvasárnapi 
kantátája szoprán- és tenorszólóra, 
gyermek- és vegyeskarra kompo
nált orgonakantáta, amely a műfaj 
18. századi mintáit követi: elsősor
ban Johann Sebastian Bach művé
szetéből merít.

A nyolctételes, fuvola- és vo- 
nós-kíséretes kompozíció alapöt
lete a barokkban jól ismert, né
hány hangból álló sejtmotívum, a 
makám, amely a héber-arab zene
kultúrából keresztény közvetítéssel 
jutott el az európai zenébe. A mű 
valamennyi tételén végigvonuló 
tetra-, illetve pentachord-eWű épít
kezés az orgona-bevezető (Andante 
maestoso) staccato-középrészében 
jelentkezik először (Allegro). Rö
vid, improvisando feliratú sza
kaszt követően a négyszólamú kar 
D-dúrban zeng föl (Allegro), már- 
már apoteotikus hatást keltve: 
„Ez a nap az, melyben örvendünk! 
Ez a nap az, melyben vigadunk!” 
A főtétel valódi, tempó-, hang
erő- és karakterbeli kontrasztját 
az orgona-közjáték utáni szextak- 
kord-mixtúrák megszólalása jelen
ti (Andante)-, az alsó szólamban 
fölsejlik a későbbiekben is fontos 
szerepet játszó líd tetrachord. A kö
zépkori fauxbourdon- és hoquetus- 
technikára egyaránt utaló mel
léktéma megtöri az eddigi páros 
lüktetés-érzetet, melyet a gyako
ri ütemváltásokkal tarkított 5/4-es 
metrika vált fel. A szoprán kérdését 
(„Hol a Messiás Jézus?”) megvála
szoló basszus szólam „emberközel
be” hozza a Messiást — a kettó's el
lenpont szabályai szerint. Az ismét 
páros lüktetésű, korálszerű orgo
na-közjáték a tételzáró Hozsánnát 
készíti elő, amely egyben a kórus- 
főtéma repríze (Allegro).

A második tételben (Recitativo 
és Kórus) a /isz-orgonapont felett 
megszólaló Evangélista szólama a

keresztút majdani megpróbáltatá
sait vetíti előre — a Messiás éltetése 
a halál élményével kapcsolódik ösz- 
sze, Jézus személye Krisztuséval. 
Ezt a kétértelműséget, funkció nél
küli lebegést erősíti a heptatonia 
secunda egészhangú skálaszelete
iben mozgó melodika. A bevonulás 
képi dilemmáját „a nép egy része” 
és a „mások” közt feszülő ellentét
metafora fokozza. Az ellenpólus 
C-dúrban visszhangzó Hozsánna 
már az ünneplés fényének kifaku
lását jelzi a kórushangzás terén.

A 3/4-es ütemű harmadik kar
tétel (Korái) felező nyolcasban adja 
vissza az Evangélista által koráb
ban „prózában” elénekelteket; az 
újra jelentkező líd tetrachord mel
lett az összhangzatos c-moll VII. 
fokára épülő, szűkített kvart-ter
jedelmű skálaszelet egészíti ki a 
tetrachordok rendszerét.

A templomhoz közelítő, a pénz
váltók és az ökrök, juhok és galam
bok árusai láttán haragra gerjedő 
Jézus dühét a /isz-orgonapont fe
lett megszólaló clusterek (hangfür
tök) érzékeltetik a kantáta negye
dik tételében (Recitativo és Kórus).

Az ötödik tétel (Gyermekkar -  
Andante) zenei anyagát az első té
tel szextakkord-mixtúráiból merí
ti, melynek jellemzője -  a korábbi 
daraboló mozgással ellentétben -  
a folyamatosság, a continuum. A 
korálvariáció-szerű tétel orgona
bevezetője és -közjátékai egy új
fent tetrachord-szerkezetű cantus 
firmus dallamsorait fogják egy
ségbe: a szintézis a különféle 
tetrachord-típusok (dór, fríg, líd és 
mixolíd) sűrű alkalmazása révén 
valósul meg.

Formai szempontból a kantá
ta hatodik tétele (Duett -  Kánon) 
tűnik ki a többi közül: a ciklu
son belüli szervezettség itt éri el 
a legmagasabb fokát. Az orgona 
pedálszólamában exponált témát 
előbb a szoprán-, majd a tenorszó
ló ismétli prím-kánonban, mintegy 
versengve a „szilárd alapokon álló 
hitért”. A tétel később tükörkánon
ná vált (itt a szoprán imitálja a te
nort), majd az augmentált téma és 
a korábban már hallott tükör-alak 
egymást ellenpontozva teremt sa
játos egységet: EBBEN rejlik a mű 
mondanivalója.

A hetedik és nyolcadik téte
lek zenei szempontból nem hoznak 
újat: a harmadik, illetve az első té
telek transzponált vagy variált (el
sősorban rövidített) megismétlései.

Molnár K. Dániel orgonistaként 
működött közre művének váradi 
bemutatóján a Nagyvárad-Olaszi 
református templomban, szólamát 
a saját dédapja, Szabó Gy. László 
által épített orgonán szólaltatta 
meg.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
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Februári évfordulók
1 -  190 éve született Simon Bacher héber költő
2 -  150 éve született Francisco Asis de Icaza mexikói költő
3 -  185 éve született Dora D’Istria román költőnő
4 — 440 éve született Káldi György bibliafordító

320 éve született George Lillo angol drámaíró
5 — 120 éve született Roman Ingarden lengyel filozófus

130 éve született Nagy Lajos író
6 -  420 éve halt meg Jacques Amyot francia műfordító

260 éve született Evariste Parny francia költő 
7 -5 0  éve halt meg Kárpáti Aurél író

535 éve született Thomas Morus angol humanista
8 — 185 éve született Jules Verne francia író
9 -  140 éve halt meg Antoni Czajkowski lengyel költő

150 éve született Anthony Hope angol író
10 -  35 éve halt meg Bácski György erdélyi műfordító

135 éve született Zdenek Nejedly cseh író
11 — 50 éve halt meg Sylvia Plath amerikai költőnő
12 — 250 éve halt meg Cső Hszüe-csin kínai író

150 éve halt meg Lisznyai Damó Kálmán költő 
200 éve született Otto Ludwig német költő 
185 éve született George Meredith angol író 
60 éve halt meg Somogyváry Gyula író

13 — 110 éve született Georges Simenon belga író
14 — 85 éve született Radu Garneci román költő

120 éve született Carlo Emilio Gadda olasz író 
440 éve halt meg Ján Sylván szlovák költő

15 -  300 éve halt meg Anthony Shaftesbury angol filozófus
90 éve született Petre Solomon román költő

16 — 135 éve született Oszip Dimov orosz író
150 éve született Justh Zsigmond író
1090 éve halt meg Mohamed ibn Dzsarír at-Tabari
arab író

17 -  40 éve halt meg Józsa János erdélyi műfordító
340 éve halt meg Moliére francia drámaíró 
210 éve született Edgar Quinet francia író

18 — 430 éve halt meg Francesco Grazzini olasz író
130 éve született Nikosz Kazantzakisz görög író

19 -  20 éve halt meg Krizsán Zoltán erdélyi publicista
180 éve halt meg Giuseppe Montani olasz költő

20 -  60 éve halt meg Vydunas litván író
21 -  190 éve halt meg Dimitriosz Darvarisz görög író
22 -  185 éve született Joszif Lebensohn héber költő

110 éve született Tudor Mu§atescu román drámaíró
23 -  185 éve halt meg Fazekas Mihály költő

170 éve született Fraknói Vilmos történész 
190 éve született Ernest Renan francia történész

24 -  550 éve született Giovanni Pico della Mirandola
olasz humanista

25 — 85 éve született Benkő Samu művelődéstörténész
200 éve született Jozef Blazy szlovák költő
90 éve született Eta Boeriu román műfordító
1110 éve halt meg Szugavara no Micsizane japán költő

26 -  100 éve halt meg Angelo De Gubarnatis olasz író
290 éve halt meg Thomas D’Urfey angol költő

27 — 130 éve halt meg Leopold Branko Abaffy szlovák író
70 éve halt meg Salamon Ernő erdélyi költő 
100 éve született Irvin Shaw amerikai író

28 -  480 éve született Michel de Montaigne francia író
210 éve született Gabriele Rossetti olasz költő

A bölcs
A bölcs nem reménykedik a jövőben ... 

buddhista gondolat folytatását rejtik a 
fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 13. Ablakon át 

pottyanó. 14. Keserű anyagok. 15. Fél tu
cat. 16. Felénk. 17. Saját kézzel, röviden. 
18. Török földrajzi nevekben: fekete. 20. 
Rajhatárok! 21., ...-ce; kínai filozófus. 22. 
A rétre. 24. ... Tikaram; brit énekesnő. 26. 
A harmadik személyt. 27. A bárium vegy- 
jele. 28. Baranyai község. 30. Rejtjel kul
csa. 31. Csatában elvesző. 35. Dolgozat, di
áknyelven. 38. Mélyreható. 39. Áttört gát! 
41. Függ, csüng. 42. A molibdén vegyjele. 
44. Bagdad a fővárosa. 45. Muszlim elöl
járó. 47. Éneklő szócska. 48. Szezon, szó 
és irat is van ilyen. 50. Ajándékoz. 51. 
Indián nép. 53. Huszárparancs. 55. Sörét. 
58. Oxigén, urán, kálium. 60. Attól kezd
ve. 61. Kettős betű. 62. A radon vegy
jele. 64. Széled a tömeg. 67. Kiütés a 
bokszban. 68.... an der Thaya; osztrák vá
roska. 69. Némán néz! 70. Örmény ural
kodó. 72. Csücsül. 73. Angol grófság. 74.

Szemrehányás. 76. Versenyszerű testmoz
gás. 78. Hordó fala.

FÜGGŐLEGES
1. Tuskót szétfeszítő. 2. Érte könnyeket 

hullató. 3. Római császár volt. 4. Egykori 
egri sportklub. 5. Termőrész! 6. Orosz zon
goraművész (Jakov). 7. Szibériai folyam. 8. 
Tesz, helyez. 9. Tarol. 10. Vük nagybátyja. 
11. Zilah határai! 12. Zajlik az esemény. 
17. Igen, olaszul. 19. Katód párja. 22. Ipari 
testület. 23. Taxis ügyfele. 25. Bálvány. 
27. Indonéz sziget. 28. Vízelvezető mé
lyedés. 29. Juttat. 32. Igen, oroszul. 33. 
Csökkenő (vízszint). 34. Dohog, zsörtölő
dik. 36. Hálóban a labda. 37. A folytatás 
befejezése. 40. Eszkábáló. 43. Fülre utaló 
idegen előtag. 45. Patkós ...; színésznő. 46. 
Sekély ellentéte. 49. Csen, lop. 51. Görög 
betű. 52. Záhony határai! 54. Díszterem. 
56. Nősténye a kanca. 57. Folyó Dél- 
Afrikában. 59. Csekély mértékben. 63. 
Dél-afrikai tartomány. 65. Fonal, cérna. 
66. Ütődés hangutánzó szava. 67. Kiloliter, 
röviden. 68. Francia város. 71. Lábujj, an
golul. 72. Rakett. 73. Állatövi jegy. 75. 
Dobolni kezd! 77. Beőrlő! 78. Kiejtett más
salhangzó.

B. R.

A Helikon 1. szá
mában közölt Beszéd 
című rejtvény megfej
tése: A beszéd a külső 
gondolat, a gondolat 
a belső beszéd. 5948410 000065
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