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ZUDOR JÁNOS

F elzuhan tak a  fák
A pádon aludtam a parkban,
felzuhantak a fák,
fel, mint a szomorúság,

azon tűnődtem, hazudoztam 
magamban, hogy nem itt vagyok, 
szóval valami idegen 
tájakon, csak úgy, a seholban, 
és felzuhannak rám a fák, 
a valaholban, bóbiskoltam, 
majd a lesz-ben, majd a talánban, 
a nem-ittben, a fajtalan 
talányban, épp hajnalodott...

Ott is? Mindenütt hajnalodik? 
Hazudja a világ önmagát?
Mint egy rózsafa, szép, de hazug! 
Mint egy ökörnyál, rám ragad...

BALÁZS IMRE JÓZSEF 

K icsit m ég
Performance poetry

Ne ülj sötétben, gyújtsd meg a villanyt,
Ne köpj a földre a nappalimban,
Ne éjszakázz és ne nappalozz,
Ne vonulj félre és ne csatlakozz,
Ne harangozz és ne harapdálj,
Nincs már sok addig, hogy bedarálj lassan engem,
Legyünk egy kicsit még ketten
Ebben a történetben -
Valaki felül egy vonatra, és
Valaki ezt csak akarja,
Eldübörög, mint hang a keréktől,
Kizuhan magából, mint jég az égből,
Sötét van lenn a felhők alatt,
Ott keresd lenn, ott keresd magad,
De ne éjszakázz és ne nappalozz,
Ne vonulj félre és ne csatlakozz,
Ne harangozz és ne harapdálj,
Nincs már sok addig, hogy bedarálj lassan 
Engem -  legyünk még kicsit ketten,
Legyünk még kicsit ketten.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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KABDEBÓ TAMÁS

P oéta  D octus U niversalis
-  Makkai Ádám költészetéről -
Makkai Ádám költészetét tekintve 

sem mindegy a költő származása: édes
anyja, Ignácz Rózsa, Kaffka Margit és 
Szabó Magda mellett a 20. századi ma
gyar regényírás kiemelkedő asszony
talentuma, valódi nagyasszonya volt. 
Ádám memóriakészletében fontossá
gi sorrendben fellelhetők egyrészt az 
anyai fogalmazványok melletti ügyködé
sek, másrészt a megtanult, megőrzött és 
új közegben produkált szavak dandárja, 
melyeket aztán ő, a költő, szóhadsereg
gé szaporított, mint várható volt az er
délyi református papok, írók és jogászok 
leszármazottjától. Lett ezáltal részben 
önképzése, tanulókészsége és vajákos- 
ságának okáért Juhász Ferenc, Orbán 
Ottó és Baka István mellett (ketten már 
csak nevükben élnek) századunk pá
ratlannak minősíthető magyar költője. 
Mindazonáltal tudni illik, hogy a gének 
illeszkedése Vörösmarty, Arany, Petőfi 
esetében nem utalnak származási elő
nyökre -  magyarul: a zsenialitás jelent
kezése ma is fél-titok.

Összegyűjtött verseinek (1952- 
2005) 565 oldalas kötete záró fejezete: 
Neményi László szerkesztő esszéje, mely 
„tekintélyromboló forradalmiság és ha
gyománytisztelet” címszavakkal ösz- 
szegzi a Makkai költészetéről megje
lent rangosabb kritikákat: Cs. Szabó 
László, Kabdebó Tamás, H atár Győző, 
Vas István, Elekfi László, Perecz László, 
Koppány Zsolt, Rónay László és Neményi 
László véleményeit. Ezekből a kritikák
ból kiragadok alant egy-egy jellemző 
részt, melyben az értékelés jobbára az 
értékelt mű szintjére mutat. Ezt követi a 
beigazolás.

Bár érthető és igazolható a kötet szer
kesztőjének, Neményi Lászlónak dönté
se, hogy egyes tematikusán kiemelhető 
versekkel kezdje a kötetet, szerénységem 
jobban kedveli a szigorúan kronologi
kus megoldást, mely jelen esetben az ösz- 
szesbe sűrített eredeti kötetek tartalm át 
azoknak eredeti megjelenési sorrend
jében tálalja, és az ún. „juveniliákat” a 
gyűjtés végére teszi. Ez utóbbi javaslat, 
többek között, érvényesíti a témabővü
lést és a fokozódó univerzalitás bemuta
tását.

Esszém alapjául az Összegyűjtöttet ve
szem, mely helyenként szűkebb az ere
deti kötetek anyagánál, melyekhez időn
ként folyamodnom kell. Feltételezhető, 
hogy a rövidítéseket maga a költő java
solta.

A kritikai esszében véleményeket in
dító Cs. Szabó László szerint „Makkai 
a legszebb ígéretekhez tartozik a Kilenc 
és a kilencen fölötti többi fiatal közt”. A 
Kilenc Szabó Zoltán válogatása: Kilenc 
költő, a Nyugaton élő magyar poéták an
tológiája. Weöres Sándor írja: „így kell
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írni... forró lendülettel és hideg, gondos 
megformálással.” Makkai első köteté
ről, a Szomj és ecetről Kabdebó Tamás 
így ír: „Heves sorainak szabálytalansá
ga, ahol tudatosan szabálytalan, és sza
bályossága, ahol Berzsenyi léptékeivel 
csendülnek az ódák, a Sappho és Alkaios 
próbálta ütemek, a keleti haiku és a nyu
gat-európai szonett, hatalmas stiliszti
kai étvágyról és formaszomjúságról ta 
núskodnak.”

Hanák Tibor szerint: „Verseskötetéből 
elég egy kis szakaszt elolvasni, m ár
is üstökön ragad eredeti látásmód
jával, művészi fokon értő kifejezőkész
ségével.” Neményi szerint Makkai már 
harmincéves korában meghaladta a 
Magyarországon jóval később tobzó
dó posztmodern erőfeszítéseket. Ezt én 
(K. T.) úgy értelmezem, hogy Makkai 
olyan költő, amilyen festő Turner volt, 
aki kipróbált minden (részben maga ál
tal felfedezett) stílust, a klasszikustól 
a kvázi-absztraktig, haladván előre és 
oda-vissza.

Megszólalhattak a többi hazai han
gok: „Téged tartottalak a legérdekesebb
nek”, írta Vas István. A nyelvész Elekfi 
László pedig így nyilatkozik: „A nyel
vi tudatosság és a sejtelmes ösztönös- 
ség együtt van például azon a helyen, 
ahol újszerű szóösszetételei egyrészt a 
test-lélek kettősségét, másrészt ennek 
a működését további párhuzamos össze
tételekben adják. Érthetőségének és él- 
vezhetőségének egyik feltétele egy sereg 
előismeret, korunk történelmében, ter
mészettudományi eredményeiben és a 
magyar irodalomban.”

Perecz László budapesti és Szőcs 
Noémi erdélyi kritikus reflektál 
Makkainak Petőfi Sándor halála utáni 
költeményeire. Szócsőt idézzük: „Megírja 
Petőfi fehéregyházi, a barguzini fogság 
naplóját, Szendrey Júlia, Petőfi István, 
Horváth Árpád kiadatlan verseit a fik
tív és valós elemek kombinatorikájából 
rakva össze a kerek egészet... Kételyek 
és borzongások nélkül nem lehet olvas
ni ezt a kiegészülő poémát, lélekvándor
lás-eposzt...”

Koppány Zsolt Makkai Az erő című, 
versben és prózában közreadott sza
bálytalan önéletrajzát kommentálja. 
„Makkai ezzel a könyvvel túllépett még 
a posztmodernen is... a memoár, a visz- 
szaemlékezés esszéisztikájáig.” Mivel 
angol gyakorlatban a műfordítás a sa
ját versek mellé sorolható, elfogadható 
Neményi László és Rónay László véle
ménye, mellyel az In Quest of the Miracle 
Stag (a magyar Hét Évszázad angol 
változata) egy gyöngyszemét, Weöres 
Sándor Galagonya c. versének fordítá
sát tökéletesen formahűnek tartják. És

végül Neményi sommás ítélete: „Makkai 
válasza ... a harmadik évezred eleji tu
dománnyal szembesült, a történelmi, vi
lágnézeti poklokat megjárt ember élmé
nyeinek friss hitelessége.”

A vaskos Összegyűjtött versek kötet 
2005-ig, Makkai hetvenéves születés
napjáig jut el, versekkel, magyarázó ösz- 
szeírásokkal, személyes történetekkel. 
A kötetnyitó a verseskönyv főcímver
se: Jézus és a démonok imája. Ez a köl
temény Kányádi Sándor 70. születésnap
ja alkalmából adatott és talán íródott. 
Megfigyelhető, hogy a benne szerep
lő (mostmár) túlvilági lények, a pozitív 
Jézus, a negatív démonok egymást ki
szorító szerepeltetése adja meg a vas
kos kötet alaphangját. Makkai hisz az 
evangélikus igazságokban, féli a világ
romboló démoni erőket, és ahol lehet — 
ahogy lehet —, azon munkálkodik, hogy 
összeboronálja a megélhető kettőt, majd 
egy harmadik út megoldása felé mutas
son. (És az sem mindegy, hogy a ritmus 
e versben Zrínyit idézi.)

Nem véletlen, hogy számos versében 
Makkai egy-egy magyar költő személyé
nek alakjába és megcélzott költői stílu
sába bújik. Ilyen elsősorban Petőfi, Az 
ember tragédiájának Madácha, az ódák 
és elégiák mestere, Berzsenyi, a bölcse
lettel megáldott Babits, a lélekőrlő József 
Attila és — tanácsadó szerepét betöltve — 
Cs. Szabó László.

Az első, már Nyugaton kiadott, de 
otthon írt verseket is tartalmazó kötet 
a Szomj és ecet. Az ezt megelőzően kö
zölt és részben dátum nélküli versek 
közül talán a legjellemzőbb, mert már 
avantgarde nyugati példákkal egyen
rangú ez:

„X Pillangó 
Én pillangók 
te pillangsz 
ő pillang...” stb.

A versben hímporában meglelhet
jük a nyelvtani ihletettségű, magyar 
ragozhatóságú és a még nyugvó, de már 
a szárnyalást előkészítő állapotot. A köl
teményt Apollinaire is megirigyelhette 
volna.

Mint a Szomj és ecet első ismertetője, 
négy évtizeddel ezelőtt elfogadtam, hogy
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a szomj valójában az ember, az ecet a köl
tészet. Csakhogy itt is szemantikusán 
megtalálható a két főnév használatának 
bibliai eredete. Jézus a keresztfán szom- 
júhozik, és ecetet nyújtanak enyhül neki. 
A verseimen jelentkező költemény olyan 
elégia, mely egyesíti a golgotái történe
tet minden későbbi szomjúhozó szenve
déssel és oltatlan szomjoltással, a végső 
szó, a fájdalom megdicsőítésével. Az át- 
érzőben végighalad a kín.

A kötet verseinek zöme is hasonló szel
lemben fogant, lásd a Berzsenyi szellemé
hez címűt:

„Fohászkodunk és újra
fohászkodunk...

— Hatalmas Isten! Adj minékünk
fohászt!

Hadd lássuk: bűn nem tudni Rólad
S ködfalu vár a hazug jövendő.”
A Budapesten 1954-ben kelt versben 

a régi prédikátorok unokája mint imáért 
imádkozó hívő mutatkozik be. Ez a lelki
világ sokmindennel, mannával, salakkal, 
próféciákkal, átokkal, áldással egyesül
ve, olykor kísértő és szellemidéző módon 
lengi be Makkai költészetét. Már ugye a 
kezdetben ismétlődik a költők/írók meg- 
idézése. Villon szelleméhez szól a Halál 
a tánc is ballada, mely látja „ennen ma
gunkba hullni csontjaink”. József Attilát 
idézi a Velőt, tojást evés éhséget csillapító 
cselekedete. Török Sándorhoz intézett a 
Hogy elkövesül minden szabálytalan szo
nett. Soraiból: „Gondolatból eszme, cse
csemőből porkoláb, agyagból tégla, esz
méből doktrína...” Eszmerendszerbe 
helyezve ez a rész az antropozófia ta 
nával (is) magyarázható, melyet Török 
Sándor, Steiner Rudolf eszméinek hirde
tője hintett el tanítványai agyában — köz
tük Makkai Adáméban. Az antropozófia 
az ember szellemiségét a világ szellemi
ségéhez kívánja vezetni, amely minde
nek előtt megismerési kérdés. A lét azon
ban sokkal gazdagabb, hogy pusztán a 
gondolati, a tudományos élet kibővítésé
vel megelégedhetnénk. Az antropozófia 
ezért a művészet minden területének 
és a vallási életnek a megújítására tö
rekszik. (Az életműben megtalálható 
egy Török Sándorhoz írt másik, ezúttal 
köszöntő költemény, mely Angelosznak 
szólítja a mestert.) Szerénységem elis
meri az antropozófia pozitív mivoltát 
és cáfolatlanságát. Mindazonáltal jó
magam Teilhard de Chardin teologo- 
filozófiájához kötődöm, az ő Cosmic Life 
(Kozmikus élet) és Transhumanism gon
dolatsorainak vezérfonalához. Van egy 
bizonyos párhuzamosság az antropozófia 
és a transzhumanizmus közt.

A kötet Nyugaton írt részének társa
dalmilag leglényegesebb verse az Óda 
az atombombához. Kezdem azzal, hogy 
az ódái versépítkezés (beleértve a komi
kus ódákat) Makkainál a szonettözönök 
után a legjellemzőbb verstípus. 1958- 
ban az atomháborútól való félelem dúlt 
a nyugati féltekén. A vélhető atomegyen
súly Nyugat és Kelet között kiválthatta 
a kezdeményező fölényét. Makkai meg
célozza magát a bombát:

„Hatalmas bomba! Benned a jövő! 
Egyetlen sárga rézgarassal 
egybeolvadhatnál a Marssal,
S egy hamu lenne minden létező.”
Ma a nukleáris robbantások félel

me Iránra, Eszak-Koreára korlátozódik. 
Ettől függetlenül a bomba bárholi léte az 
emberélet legnagyobb veszélye. Makkai 
még tartozik annak a versnek megírá
sával, mely a bomba szaporodását tű r
hetetlennek tartja, és sifonérba kelését 
szorgalmazza.

Édesanyjához, Ignácz Rózsához 
szól a Teremtünk egyszer c. verse, mely 
1958-ba (!) előrevetíti az erdélyi auto
nómiát, s beleképzeli magát mint Új
világbeli Nagykövet, Rózsának, e nagy
szerű asszonynak, Cs. Szabó Lászlónak 
Erdélyébe. Velük engem is összehozott a 
sors, Ignácz Rózsa testesítette meg szá
momra az Erdély-Tündérországot. Fia 
egyik megjelenítésében:

„Süketen rója körét a félszamár, 
versenyló volt az anyja!”
Határ Győző, Adám és enmagam 

szapora levelezője és barátja hívta 
fel a figyelmemet az Ők-re, a Weöres 
Sándornak ajánlott, az ő hangok kizáró
lagos magánhangzó-özönével közölt köl
teményére. így kezdődik:

„törődött önző kölcsön-örömök 
öröklött örök könnyözön pörög.”
Az Ók tour de force az ö hangok ne

vében. Hivatása az, hogy a költő, már 
1966-ban brillírozzon. Ugyanakkor a 
költemény másik aspektusa a tananyag
ként használt angol nyelv ellenében a 
magyar hangok honvágy-nyomatéka. 
Párverse: Az igeragozás dicsérete.

Említsünk meg még három, szemé
lyeknek szóló verset. Az ötvenéves Tűz 
Tamásnak íródott a Báb. E manapság 
méltatlanul elhanyagolt, Amerikában élt 
magyar költő Nessus ingének tekintette 
katolikus papi hivatását, mindamellett 
harcolt anyanyelvéért:

„Ó vesd be a meztelen anyanyelvet 
parányi ostoros hímnemű igékkel”
-  tanácsolja Makkai.
A Cs. Szabó Lászlónak (a hozzá inté

zett) vers Kardos Tibor megalkuvó pro
fesszor képzelt elégiája:

„Ily harci üggyel, mint a janzenizmus 
én marxi szűggyel küzdők, mert nem izmos, 
ki Hegel-féle almon él ma, hékám!” 
Amit itt tapasztalunk, az a Nyugaton 

élő szabad és a hazában rostokoló bék
lyózott intellektuellek viszálya. (Meg 
kell jegyeznünk, hogy az eredeti Szomj 
és ecet kötet 159 lapjára rendelt szöveg 
az Összegyűjtöttben 118 lapra zsugoro
dott.)

A második kötet K2=13, Ká a négyzeten 
egyenlő tizenhárommal (1967-1970). Ez a 
cím matematika tankönyvnek álcázva 
könnyebben suvadt be akkor a magyar 
határon. Emlékezzünk, hogy a Gödöllői 
Mezőgazdasági Egyetemen az ötvenes 
években ott díszelgett a Gazdaságok cí
mű polcon George Orwell Animal Farmja 
(Állatfarm).

A könyvnyitó hétciklusos költeményt 
Juhász Ferencnek ajánlotta a szerző.

Tán azért, mert Makkai fölmérte, hogy 
a hazában Juhász Ferenc a költészet sá
mánja. Amit ő, Makkai nyelv-nyelvé
szeti invencióval létrehoz, az már emel
kedik Juhász szóépítkező piramisához; 
amit ő, a jelentések változataival kilom- 
boztat, Juhász a maga módján termé
szetbontó szóáradataival sejtet. Amit 
Makkai urbánusán, intellektuálisan ki
fényesít, azt saját bográcsában Juhász 
Ferenc népi gulyást fortyogtatva meg
főzi. A Makkai-féle rúgások, hetvenke- 
dések, hőzöngések, haddelhadak a csú
folódások cunámijai: Makkai nyelven: 
„bele kell tudni hatalmasan gyalogolni a 
kipilinszkázott világ puliszkásan nyám- 
mogó ... állkapcájába”.

Gúnyolódásban csimborasszója en
nek a ciklusnak a Sántha Ödön Kincses 
Proto-Uraltáj, hősi eposz hét énekben. Bár 
költőnk eme persziflázs-széria szerzősé
gét egy bizonyos Sántha Ödönnek tulaj
donítja, nincs kétségem afelől, hogy ezt 
az ómagyarokról szóló kificamított és al- 
párian, ugyanakkor bő humorral előa
dott, karikírozott eseménysort Makkai 
Adám vetette papírra. Hasonlít ez, né
mileg, az angol klasszikus 1066 and All 
That című, az angol történetírást kifigu
rázó komikus könyvecskére. A Makkai 
gyártotta „Sántha Ödön” keserű lébe 
mártogatott tollal ízekre szedi a finn
ugor nyelvi eredetet tagadókat:

„S ha ajkam örömteli végszava summog, 
Hadd nyelje el ezt a manysi zörej, 
Cseremisz, makogás, vogul ágyúdörej.” 
Bizonyos szempontból ez a gúny

eposz is a védelem, mondanánk: hé, an
golok, amerikaiak, micsoda csoda a mi 
hungaros mítoszunk!

A bölcsesség küszöbéig ér a Közmon
dások c. vers.

„Mert a méregkorsó is töretlen
já r a kútra,

Míg a kútmérgező egyszer csak
meg nem unja.” 

Húsz szólást, közmondást boncol fel, 
épít egy másik jelentéskörbe a rímelő 
szerző. Eszességével, képteremtő erejével 
már lépten-nyomon találkoztunk, mint 
pl. az Indiánokról szólva, a Párizs dicsé
rete, a Versírás dicsérete c. versekben. A 
Közmondások viszont felvillant valamit, 
hasonlóan a Vörösmartyhoz címzett vers 
is, ami a meggondoltság, mely magába 
rejti az „igazság” esetlegességét.

A Jupiter szeme (1952—1990) című ver
seskönyv az Összegyűjtöttben mindössze 
32 lapon szerepel. A Jupiter a szonettek
től hangzatos. A Séta Arany körült követi 
a német nyelvű Briefe an Ariadne, az an
gol nyelvű Letters to Ariadne, majd ugyan
ebben a nyelvháromságban a Dehogyis kí
noz minket és a Dehogyis választ minket 
versek. Mindez a fordítás mesterkurzu
sa, mely megismétlődik további verseken/ 
versekkel. Megjegyzendő, hogy az eredeti 
kötet, 1991-ben 277 lapra rúgott, viszont 
már ez is egy válogatás volt az 1952-1970 
között írt versekből.

A Jupiter szeme párhuzamosan ké
szülhetett a nagy angol nyelvű ma-

> > > »  folytatás a 4. oldalon

3



HELIKON

» > »  folytatás a 3. oldalról

gyár antológia munkálataival. Az an
tológia fordításai hol művésziek, hol 
nem, a Jupiter büszkélkedik az adott 
versekkel. Nem l’a rt pour l’art, hiszen 
minden versének tartalm a, mondani
valója is van, melyeken azonban felül
kerekedik a mesterségbeli tudás (nem 
megvetendő') fitogtatása. Talán kivé
tel a Koczkadalom című, hexameterek
be rendezett poéma. Helyesebben: az 
1. Buzdítás csüggedó'knek hexametereit 
követi a 2.: Elégia és vallomás szonett
formában. Feltételezem, hogy Makkai 
Adám Szabó Lőrinc mellett a legtöbb 
magyar szonett írója. A Rubik Ernőhöz 
intézett vers egy bizonyítandó zseni köl
tői levele egy bizonyítóhoz. A második 
rész első négy sora:

„Kocka vagyok, de fáj minden tagom.
Észbontó kocka, aki csupa észből
egészet nyújt tucatnyi tarka részből,
és úgy nyerek, hogy harcom feladom.”
A Makkainál ritka szerelmes versek

nek szép példája a What is your name? 
Minek nevezzelek? Ágneséhez intézett pá
ros. (Ha a magyar cím az eredeti -  ennek 
van ugyanis költői hagyománya - , akkor 
az angolt így fordítanám: What shall I 
call you?) A kötetzáró Veni, vidi, vici cí
mű, Radnóti Miklós és Ignácz Rózsa em
lékére írt verssel nem vagyok megeléged
ve. Tudva valók Radnóti halálának és 
Ignácz Rózsa balesetének körülményei. 
E kettő, egymástól elváló emlék beleil
leszkedik a versíró purgatórium-járásá- 
ba, de úgy, hogy az olvasó csak kapkodja 
a fejét: mi, hol, miért?

A Cantio Nocturna Peregrini, 1996 
(variációk Goethe nyolcsorosára) akkor 
került a kezembe, amikor Makkai Adám 
Maynooth-i egyetemi látogatását vár
tam. Tartalmában ez több nyelvbeli for
dításokat tartalmaz, főleg az Über Allen 
Gipfeln jelentésbokra körül. A kötetet 
kölcsönadtam egyetemünk német-, majd 
angolprofesszorának, végül házi köl
tőnknek is. A tanárok jó teljesítménynek 
tartották a fordításvariációkat, a köl
tő ezt tagadta. Lehetett ez utóbbi szak
mai irigység is. Az én kérdésem: miért 
sorvadt le az eredeti 157 lapos kötet az 
Összegyűjtöttben 22 lapra?

Az Erdő, erdő, erdő népdal válto
zata az Összegyűjtöttben a 301. lapon 
szerepel, mint egy ciklus 3. tagja; a 
Cantioban hiányzik ennek a Goethe-i 
folytatása. Ami, inter alia, a nagy kö
tetből kimaradt, az a Cantio bő ma
gyarázat-jegyzete, valamint Kuhlau 
Frigyes kottája a megzenésített Goethe- 
verssel. Kár. Ugyancsak örülne az olva
só, ha a rendkívül jó fülű, kifogástalan 
hallású költő, aki olyan sok versben ki
váló ritmusérzékkel ontja az örömet, 
csodálkozást és ráérést kínáló sorokat, 
rámutatna minden magyar/székely nép
dal és ballada inspirációjára. Ezek ott 
zengenek, rejtve vagy tündökölve verse
inek garmadájában.

(F o ly ta tás k ö v etk ező  szám un k ban )
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A bátor sün
(Xpaöpbiö eac)

Az asztalon egy fiók feküdt.
Odamentek az állatok a fiókhoz, el

kezdték nézegetni, körülszaglászni, kör- 
benyalogatni.

Majd a fiók hirtelen -  egy, két, h á r- ki
nyílott.

És a fiókból -  egy, két, hár -  előkúszott 
egy kígyó.

Megijedtek az állatok és elmenekültek.
Csak a sün nem ijedt meg, rávetette 

magát a kígyóra és -  egy, két, hár -  szét
marcangolta.

Azután ráült a fiókra és így kiáltott: 
„Kukurikú!”

Nem, nem jó! A sün így kiáltott: 
„Áváváv!”

Nem, így sem jó! A sün így kiáltott: 
„Mj áu-mj áu-mj áu! ”

Nem, még mindig nem jó! Én magam 
sem tudom, hogy jó.

Egyébként tudja valaki, hogy csinál a 
sün?

A tégla
(Kupnua)

Egy alacsony úr, egy darab kővel a sze
mében, elment a trafikos bódé ajtajáig, 
és ott megállt. Fekete lakkcipői fényesen 
csillogtak a trafikosbódé lépcsőjén. Még a 
zoknija is a legújabb divatot tükrözte.

Még két lépés, és az úr eltűnt volna az 
ajtó mögött. De valamiért elbizonytalano
dott, mintha szándékosan akarta volna a 
fejét a háztetőről épp leesni készülő tég
la alá tartani. Még a kalapját is levette, 
felfedve a kopasz fejét, és így a tégla pon
tosan a kopasz feje búbjára hullt, áttörte 
a koponyacsontot, és bennragadt az agy
ban.

Ám az alacsony úr nem esett el. Nem, 
csak megingott a szörnyű csapástól, elő
húzott a zsebéből egy zsebkendőt, megtö
rölte az arcát, és a gyorsan gyülekező tö
meg felé fordulva így szólt:

— Ne aggódjanak, uraim! Már hozzá va
gyok szokva. Látják, hogy a jobb szemem
ből is kiáll egy kődarab? Ez is csak úgy 
megtörtént egyszer. Már hozzászoktam 
ehhez. Nekem már mindegy!

Ezzel az alacsony úr felvette a kalap
ját, és kikerülve a döbbent és értetlenke
dő tömeget, tovább sétált.

P usk in ró l
(O Ilym K H H e)

Nehéz bármit is mondani Puskinról an
nak, aki semmit nem tud róla. Puskin ha

talmas költő. Napóleon kevésbé hatalmas, 
mint Puskin. És Bismarck Puskinhoz ké
pest levegő. És I. és II. Sándor és III. egy
szerűen levegő Puskinhoz képest. Igen, és 
minden ember levegő Puskinhoz képest, 
csak Gogolhoz képest levegő Puskin.

És ezért ahelyett, hogy Puskinról ír
nék, inkább Gogolról írok Önöknek.

Habár Gogol olyan hatalmas, hogy róla 
még írni is lehetetlen, ezért én mégiscsak 
Puskinról fogok írni.

De Gogol után írni Puskinról olyan 
bántó. Viszont Gogolról írni lehetetlen. 
Ezért én már inkább senkiről sem írok.

Az idős úr halála
(CMepTb cTaporo nejiOBCKa)

Egy idős úr orrából kiugrott egy lab
da, és leesett a földre. Az idős úr lehajolt, 
hogy felvegye a labdát, ám akkor a sze
méből kiugrott egy pálca, és az is leesett 
a földre. Az idős úr megijedt, és tanács
talanságában a szája szélét rágta. Ebben 
a pillanatban az idős úr szájából kiesett 
egy kocka. Az idős úr a szájához kapott, 
de akkor a kezei közül kiugrott egy kis
egér. Az idős úr rosszul lett a félelemtől, 
és hogy el ne essen, inkább leguggolt. De 
akkor, az idős úrban valami elszakadt, és 
mint egy lágy, meleg suba, leesett a föld
re. Ekkor az idős úr szakadt zsebéből ki
esett egy hosszú ág, és az ág hegyén egy 
karcsú madár ült. Az idős úr kiáltani 
akart, de ekkor egyik állkapcsa a másik 
mögé csúszott és kiáltás helyett csak alig 
hallhatóan csuklóit egyet, majd becsukta 
az egyik szemét. Az idős úr másik szeme 
nyitva maradt, megszűnt mozogni és ra
gyogni, mozdulatlanná és üvegessé vált, 
mint a halottaké. így érte utol az idős 
urat az alattomos halál, nem törődve az
zal, hogy hány óra van.

A négylábú varjú
(HeTBepoHoraa BopoHa)

Volt egyszer egy négylábú varjú. Az 
igazat megvallva, öt lába volt, de erről itt 
nem esik szó.

A négylábú varjú egyszer vett magá
nak egy kávét, és azt gondolta: „Na tes
sék, vettem magamnak kávét, és most 
mit csináljak vele?”

És akkor, szerencsétlenségére, elfutott 
mellette egy róka. Ránézett a varjúra, és 
rákiáltott:

-  Ejj! -  kiáltotta te varjú!
És a varjú ezt kiáltotta a rókának:
-  Te vagy a varjú!
És a róka ezt kiáltotta a varjúnak:
-  És te, varjú, disznó vagy!
Ekkor a varjú, megdöbbenésében kiön

tötte a kávét. És a róka elfutott. Majd a var-

D a n y iil Iv a n o v ic s  H arm sz: orosz író, költő humorista (1905 — 1942). Versek 
és gyermekversek mellett fekete humorral megrajzolt karcolatokat és egy színmű
vet is írt. Az orosz abszurd kiemelkedő alakja. Alapító tagja volt a Reális Művészeti 
Egyesület avantgardista csoportnak. 1931-ben halálra ítélik, végül száműzik, de 
néhány hónap múlva visszatérhet Leningrádba. 1941. augusztusában árulás vádjá
val ismét letartóztatták. A főbelövéstől félve őrültnek tetette magát. A leningrádi 
blokád idején éhenhalt a börtönkórház pszichiátriáján.
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jú leszállt a földre, beballagott a négy, vagy 
pontosabban, öt lábán a vacak kis házába.

Elfelejtette, mi a neve
(3a6bui Kan Ha3MBaioT)

Egy angol úr sehogy sem tudott vissza
emlékezni arra, mi a neve ennek a ma
dárnak.

— Ez -  mondta —, krjukica. A, nem, nem 
krjukica, hanem kirjukica. Vagy nem is, 
nem kirjukica, hanem kurjákica. Pfu, 
te... Nem kurjákica, hanem kukrikica. 
Sőt, nem kukrikica, hanem kirikrjukica.

Akarják, hogy meséljek Önöknek er
ről a krjukicáról? Hogy ő valójában nem 
krjukica, hanem kirjukica. Vagy nem is, 
nem kirjukica, hanem kurjákica. Pfu, 
te... Nem kurjákica, hanem kukrikica. 
Sőt, nem kukrikica, hanem kirikrjukica! 
Nem, megint nem így! Kurikrjática? 
Nem, nem kurikrjática!

Kirikrjukica? Nem, megint nem így!
Elfelejtettem, mi a neve ennek a ma

dárnak.
És ha ezt nem felejtettem volna 

el, meséltem volna Önöknek erről a 
kirikurkukukrekicáról.

Muhi Sándor grafikája

U tcai esem ények
(npoH cm ecTBHe Ha yjiHue)

Egyszer egy ember leugrott a villamos
ról, annyira szerencsétlenül, hogy beesett 
egy autó alá. Az utcán megállt a forgalom, 
és egy rendőr hamar rájött, hogy ez egy 
baleset. A sofőr hosszan magyarázott va
lamit, ujjaival a kocsi első kerekeire muto
gatva. A rendőr megfogta a kerekeket, és 
egy kis könyvbe felírta az utca nevét. Elég 
nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Egy 
ember, üveges tekintettel, egész idő alatt 
a hüvelykujjával integetett. Egy elegáns 
hölgy végig egy másik elegáns hölgyet bá
mult, aki egy másik elegáns hölgyet bá
mult, és így tovább, körbe-körbe. Ezután a 
tömeg szétszéledt, és az utcán helyreállt a 
forgalom. Az üveges tekintetű polgár még 
egy darabig integetett a hüvelykujjával, 
de aztán ő is, láthatóan kétségbeesve, le
telepedett a járdára, és egyszerűen elfe
küdt rajta. Ebben a pillanatban egy em
bert, aki valamilyen széket cipelt, telibe 
kapott a villamos. Ismét megjelent a rend

őr, ismét összegyűlt a tömeg, és az utcán 
megállt a forgalom. És az üveges tekinte
tű polgár ismét lóbálni kezdte a hüvelyk
ujját. Na, de azután megint minden rend
be jött, és még Ivan Szemjonovics Karpov 
is bement az étkezőbe.

M ese
(Cica3Ka)

Élt egyszer egy ember, akit Szemjonov- 
nak hívtak.

Elment egyszer Szemjonov sétálni, és 
elvesztette a zsebkendőjét.

Keresni kezdte Szemjonov a zsebken
dőjét, és elvesztette a sapkáját.

Elkezdte a sapkáját keresni, és elvesz
tette a kabátját.

Elkezdte a kabátját keresni, és elvesz
tette a csizmáját.

-  Na -  mondta Szemjonov -, így most 
minden elveszett. Jobb, ha hazamegyek.

Elindult Szemjonov hazafelé, és elté
vedt.

— Nem — mondta Szemjonov — , jobb, ha 
itt maradok és üldögélek egy kicsit.

Leült Szemjonov egy kőre, és elaludt.

Példázat
(EacHa)

Egyszer egy kis növésű férfi azt mond
ta: „Mindennel elégedett vagyok, csak 
egy csöppet lennék magasabb!”

Alighogy kimondta ezt, hát mit lát — 
megjelent előtte egy tündér. A kis növé
sű férfi csak állt, és a félelemtől megszó
lalni sem tudott.

Nos?” -  mondta a tündér. Ám a kis 
növésű férfi továbbra is csak állt és hall
gatott. A tündér erre megvonta a vállát, 
és eltűnt. Ekkor a kis növésű férfi zokog
ni kezdett és nekiállt rágni a körmeit. 
Először a kezén kezdte, majd a lábán foly
tatta.

Olvasó, gondolkodj el ezen a példázaton, 
és egyre rosszabbul fogod érezni magad.

(cím nélkül)
Anton Gavrilovics Nyemeckij fürdőkö

penyben szaladgál a szobájában. Egy do
bozt hintáztat a kezében, és mutogat rá. 
Nagyon, nagyon boldog.

Anton Gavrilovics csenget a szolgájá
nak, aki belép a szobába, egy kád földet 
húzva maga után.

Anton Gavrilovics egy babszemet vesz 
ki a dobozból és elülteti a kádban. Majd 
látványos mozdulatokat tesz a karjával. 
A kádból egy fa nő ki.

A boltokban
(Mto  Tenepb npo;iaKn b M ara3HHax)

Koratigin elment Tikakejevhez, de 
nem találta otthon.

Tikakejev épp a boltban volt, ahol cuk
rot, húst és uborkát vásárolt.

Koratigin sokáig toporgott Tikakejev 
ajtaja előtt, és már azon volt, hogy ír egy 
üzenetet, amikor megjelent Tikakejev, 
kezében egy viaszosvászon táskával.

Koratigin meglátta Tikakejevet, és rá
kiáltott:

-  Már egy órája várlak!
-  Nem igaz -  mondta Tikakejev - , ösz- 

szesen huszonöt perce mentem el otthon
ról.

-  Na, ezt már nem tudom — mondta 
Koratigin —, csak azt, hogy én teljes egy 
órája várlak.

-  Ne hazudj! -  mondta Tikakejev. -  
Hazudni szégyen.

-  Kedves uram! -  mondta Koratigin. -  
Szíveskedjen megválogatni a szavait.

-  Én úgy vélem... — kezdte volna 
Tikakejev, de félbeszakította Koratigin.

-  Ha ön úgy véli... -  mondta az, de rög
tön félbeszakította Tikakejev.

-  Persze, te hibátlan vagy!
Ezek a szavak annyira feldühítették 

Koratigint, hogy ujjával benyomta az 
egyik orrlyukát, és Tikakejevre fújta az 
orrát.

Azután Tikakejev kivette a táskából a 
legnagyobb uborkát, amit talált, és hoz
závágta Koratigin fejéhez.

Koratigin a fejéhez kapott, elesett és 
meghalt.

Ilyen nagy uborkákat árulnak manap
ság a boltokban.

O ptikai csa lódás
(OnTHHecKHÍí oŐMeá)

A szemüveges Szemjon Szemjonovics 
ránéz a fenyőfára és azt látja, hogy a fe
nyőfán egy muzsik ül, és az öklét rázza 
felé.

Szemjon Szemjonovics leveszi a szem
üvegét, ránéz a fenyőfára és azt látja, 
hogy a fenyőfán nem ül senki.

Szemjon Szemjonovics felveszi a szem
üvegét, ránéz a fenyőfára, és ismét azt 
látja, hogy a fenyőfán egy muzsik ül, és 
az öklét rázza felé.

Szemjon Szemjonovics leveszi a szem
üvegét, ismét azt látja, hogy a fenyőfán 
nem ül senki.

Szemjon Szemjonovics ismét felveszi a 
szemüvegét, ránéz a fenyőfára, és ismét 
azt látja, hogy a fenyőfán egy muzsik ül 
és az öklét rázza felé.

Szemjon Szemjonovics nem akar hinni 
ennek a jelenségnek, és egyszerűen opti
kai csalódásnak tartja.

(cím nélkül)
Két férfi beszélgetett. Egyik a magán

hangzóknál dadogott, másik a magán
hangzóknál és a mássalhangzóknál is.

Amikor befejezték a beszélgetést, min
den nagyon kellemessé vált -  mint a ki
aludt tűzhely.

SZABÓ KATA fordításai
---------------------------------5
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POMOGÁTS BÉLA

H elik o n i ü n n ep
A Marosvécsi Kemény Alapítvány Az 

én országom címmel második alkalommal 
rendezte meg az Erdélyi Helikon íróinak 
jubileumi emlékünnepségét. Azokról az 
írókról emlékeztünk meg, akiknek kerek 
születési vagy halálozási évfordulója volt, 
így Bárd Oszkárról, Hunyady Sándorról, 
Jékely Zoltánról, Kádár Imréről, Kiss 
Jenőről, Kovács Lászlóról, Lakatos 
Imréről, Moldován Pálról, Ormos Ivánról, 
Pakocs Károlyról, Sipos Domokosról és 
Szentmihályi Szabó Máriáról. Az ünnepi 
megemlékezést Kemény Endre (Kemény 
János unokája) szerkesztette, Oss Enikő 
színművésznő rendezte, mellette Borbáth 
Ottilia és Sziki Károly vállaltak felolva
sást, Bródy Alexander (Hunyady Sándor 
unokaöccse) és Katona Tamás emlékeztek 
meg Hunyadyról, illetve Jékely Zoltánról, 
és e sorok írója mondott bevezető sza
vakat. Több mint száz (többnyire erdé
lyi származású) érdeklődő töltötte meg a 
MOM Kulturális Központ Kupolatermét, 
és persze a szünetben szépen fogytak az 
erdélyi írók könyvei.

Magam néhány percben idéztem fel 
a nagymúltú, a két világháború közöt
ti évtizedekben kezdeményező és érték
őrző szerepet vállaló marosvécsi Helikon 
emlékét. A vécsi vár vendéglátó gazdá
ja, báró Kemény János ezzel az önzetlen 
irodalmi vállalkozásával (szépirodalmi 
művei mellett) mindörökre beírta nevét 
az erdélyi magyar literatura történeté
be. Első alkalommal 1926. július 18-a és 
20-a között huszonnyolc romániai ma
gyar író gyűlt össze a marosvécsi vár
ban, hogy szabad vitában vessen számot 
az irodalom ügyeivel. A találkozót Berde 
Mária javaslata nyomán Bánffy Miklós 
és Kuncz Aladár készítette elő, s a fiatal 
Kemény János vállalta a házigazda sze
repét. Meghívó levelében az írók közös fe
lelősségére utalt: „Ennek a vécsi találko
zásnak az volna a célja — hangzott a híres 
levél, a romániai magyar irodalom egyik 
történeti jelentőségű dokumentuma -, 
hogy irodalmi terveinket, szándékainkat 
megbeszéljük és együttes, alapos tanács
kozásban mintegy helyzetképet vegyünk 
fel az erdélyi irodalom mai állapotáról és 
jövő lehetőségeiről.”

Az írótársaság, a marosvécsi Helikon 
majd két évtizedes élete során lényegében 
megmaradt annak a kötetlen munkakö
zösségnek, aminek alapítói képzelték. 
Nem dolgozott ki alapokmányt, ügyren
det, szervezeti szabályzatot: szabad írói 
társulás maradt, amelynek egyetlen szer
vező ereje a közös ügy és a közös felelős
ség volt, egyetlen „tagsági igazolványa” 
Kemény János, a vécsi báró minden nyá
ron leküldött meghívó levele.

A Helikon nem is lehetett volna szer
vezett testület vagy egyesület. Az 1918 
telén, a Romániához csatolt Erdélyben 
született magyar irodalom különféle 
irányzatokat hívott életre és ezek nem
csak különböztek egymástól politikai 
nézeteikben, művészi elképzeléseikben, 
hanem gyakran vitatkoztak is. Az „ok

tóbristák”, vagyis a polgári demokrati
kus forradalom Károlyi Mihályt és Jászi 
Oszkárt követő hívei, olyanokra gondo
lok, mint Kádár Imre és Szántó György, 
éppúgy jelen voltak ezekben a mozgal
makban, mint a Szekfű Gyula nézete
in iskolázott reformkonzervativizmus 
képviselői, például Makkai Sándor és 
Reményik Sándor, a Nyugat mozgalmá
val és Ady Endre eszméivel rokonszenve
ző Kuncz Aladár és Ligeti Ernő, az „erdé
lyi gondolat” egyik első megfogalmazója, 
a történeti Erdély szellemiségét íróként 
és művészként új életre keltő Kós Károly 
vagy a népi radikalizmus Szabó Dezsőre 
hallgató elkötelezettjei, így Nyirő József 
és Tamási Áron.

Különböző irányzatok tettek eredmé
nyes kísérletet arra, hogy kialakítsák a 
maguk irodalmi intézményeit, könyvki
adóit és folyóiratait. A kisebbségi lét ne
héz körülményei között azonban nem 
sikerülhetett életerős intézményeket 
szervezni: sorra megbuktak az egymással 
versengő mozgalmak 
és csoportosulások, 
így született meg 
és halt el a Magyar 
Szó, a Tavasz, a 
Genius, a Napkelet, 
a Periszkóp, a Zord 
Idó'; valamennyi a 
„hőskor” vakmerő 
és izgalmas folyó
irat-kísérlete, és így 
szűntek meg rendre 
az egymás után ala
kuló írói szerveződé
sek is.

Az idő összefogást 
sürgetett, az erők 
egyesítését a kö
zös felelősség alap
ján, az érdekek bölcs 
egyeztetését, vala
miféle irodalompoli
tikai „koalíciót”. Csak így: „koalíciós” ala
pon lehetett biztonságos könyvkiadást és 
tartósan megjelenő folyóiratot létrehoz
ni. Voltaképpen ez az irodalmi „koalíció” 
öltött testet a marosvécsi Helikonban. 
A nyári összejövetel, a baráti társaság 
senkit sem kötelezett arra, hogy felad
ja meggyőződését, közéleti vagy eszté
tikai elveit. A Helikon valójában szelle
mi koalíció volt, és ebben a koalícióban
— ha nem is egészen békésen, hiszen pa
rázs viták zajlottak a vécsi hársak alatt
— megfért a konzervatív Bánffy Miklós, 
Reményik Sándor, a reformista Makkai 
Sándor, a polgári liberális Áprily Lajos, 
Kuncz Aladár, a radikális Szentimrei 
Jenő, Szántó György, Ligeti Ernő, a népi 
irányzatot választó Kós Károly, Tamási 
Áron. Megfértek a különböző, általában a 
nyugati eszméken és a magyar liberális 
hagyományokon nevelkedett humanis
ta irányzatok hívei. Erezték, hogy össze 
kell fogniok, érezték a közös felelősséget 
a kisebbségi sors és a nemzetiségi kultú
ra iránt. A véleménykülönbségek ellenére

is sikerült kialakítaniok a közös munka 
lehetőségét. Ahogy Kuncz Aladár, a he
likoni gondolat kezdeményezője és védel
mezője írta: „egy írói nemzedék legkülön
bözőbb gondolkodású tagjai megtalálták 
benne a közös akció egységesítő eszmé
jét”.

Az érdekek egyeztetése, a „koalíciós” 
jelleg valójában a Nyugat-mozgalom er
délyi magyar társává és szövetségesé
vé tette a marosvécsi Helikont. Ahogy 
a Nyugat gondolkodásának tengelyé
ben az esztétikai érték elve és az iroda
lom nemzeti egységének gondolata állt, a 
Helikon is az irodalom fogalmában talál
ta meg az egységesítő erőt. A nemzetiségi 
lét sajátos történelmi körülményei között 
az irodalomközpontúság gondolata, a ki
sebbségi sorsba kényszerített erdélyi ma
gyarság szellemi egységét szolgálta. Az 
egymással versengő, egymással vitatko
zó társadalmi és politikai erők valójában 
nem egyezhettek ki másként, mint az iro
dalom közös ügyének szolgálatában: egy 
„szellemi köztársaság” létrehozásának 
stratégiájában.

Ezt a „kiegyezést” tette lehetővé a 
marosvécsi Helikon körében népsze
rű  gondolat: a transzilvánista eszme is, 
amely a történeti Erdély hagyománya

it ápolta, s az egymás mellett élő népek: 
magyarok, románok és németek kul
turális közeledését kívánta segíteni. A 
transzilvánizmus persze inkább keret 
volt, mint kialakult és átfogó ideológia: 
sokfajta elképzelés és törekvés fért bele. 
Makkai Sándor reformkonzervativizmu
sa, Kuncz Aladár európai igényű libera
lizmusa, Tompa László hagyományőrzé
se, Kós Károly vagy Tamási Áron népi 
radikalizmusa. „Koalíciós” elvnek, egye
sítő és közelítő gondolatnak bevált, az 
élet azonban, szomorú módon, végül is 
meghaladta a transzilvánisták ábránd
jait, már csak annak következtében is, 
hogy a „nagyromán” állameszmének el
kötelezett román értelmiség soraiban 
igazából nem sikerült szövetségeseket 
találnia.

Ahogy a Nyugat, a marosvécsi Helikon 
is irányzatok, esztétikák és elgondolá
sok gyűjtőmedencéje volt. E változatos 
és gazdag írói mozgalmat azonban két
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irányban élesen lezárták, elhatárolták 
szervezői, ideológusai. Jobb felé a hivata
los magyarországi irredentától és az er
délyi magyarság ókonzervatív köreitől. A 
marosvécsi Helikon a polgári és népi hu
manizmus otthona volt, a többi erdélyi 
nemzettel megértésre törekedett. Az er
délyi Magyar Párt arisztokrata vezető
sége és a marosvécsi íróközösség között 
szinte napirenden voltak a nézeteltéré
sek. Valójában az arisztokráciát képvi
selő Bánffy Miklósnak is többször kriti
kai pozíciót kellett elfoglalnia a hivatalos 
erdélyi magyar politikával szemben. Bal 
felé a romániai kommunista mozgalom
tól határolta el magát a Helikon, ahogy 
Magyarországon a Nyugat. Ennek az el
határolásnak történelmi okai voltak és 
kedvezőtlen következményei lettek. A 
helikonisták és a Gaál Gábor szerkesztet
te Korunk között ugyanis súlyos viták zaj
lottak, a marxista folyóirat hevesen bírál
ta a Helikon, úgymond, „apolitizmusát”, 
holott a marosvécsi íróközösség nem uta
sította el a közéleti cselekvést, csupán a 
pártpolitikát.

A Helikon és az erdélyi magyar balol
dal vitája később igen kedvezőtlenül ha
tott a helikoni irodalom megítélésére: ezt 
az irodalmat hosszú időn át hivatalos bi
zalmatlanság fogadta a második világhá
ború után. S a történelem is azt tanúsít
ja, hogy a helikoni irodalom idegenkedése 
a pártpolitikától jóval többet tett a kisebb
ségi magyarság érdekében, mint akár a 
bal-, akár a jobboldali pártpolitika.

A marosvécsi Helikon nehéz történelmi 
körülmények között született, s szerepét 
igazán eredményei jellemezhetik. Ezek 
adják meg értékét és jelentőségét a két vi
lágháború közötti magyar irodalomban és 
közéletben. Mindenekelőtt az, hogy any- 
nyi kudarcot szenvedett kísérlet után vég
re közös asztalhoz tudta ültetni az erdé
lyi magyar irodalom számos képviselőjét, 
közöttük a legjobbakat. Hogy létre tud
ta hozni 1928-ban az Erdélyi Helikon cí
mű folyóiratot, amely Áprily Lajos, Kuncz 
Aladár, majd Kós Károly és Kovács László 
szerkesztésében végre tartós otthont ad
hatott a nemzeti irodalomnak. Hogy szer
vező munkája révén kéziratokkal tud
ta táplálni az Erdélyi Szépmíves Céhet, a 
Kós Károly és társai alapította könyvki
adót. Hogy támogatta és irányította az er
délyi magyar színházi kultúrát. Nagy ér
deme az is, hogy kapcsolatot tudott találni 
a román és szász irodalommal, szolgál
ni tudta az erdélyi népek kölcsönös meg
ismerkedését, oldani tudta a nemzeti elfo
gultságokat.

A marosvécsi Helikonnak mindez
zel nem csak irodalomtörténeti szerepe 
és jelentősége van, mondhatnám: aktuá
lis értelme és mondanivalója is. A manap
ság igen mély politikai és szellemi árkok
kal megosztott magyar kultúra számára 
szolgálhatna hasznos példával és adhat
na útbaigazítást — leginkább abban a te
kintetben, hogy egy mindenkire kiterjedő 
egyetemes nemzeti felelősség és közéleti 
morál jegyében miként lehetne megtalál
ni az igen veszedelmes közéleti konfliktu
sok megoldását és legalább az irodalom vi
lágában a közös cselekvés útjait.

SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 10.

Ünnep van mindenütt: a mennyben, 
a földön, a föld alatt
Zuzunak nem voltak gyilkos ösztönei, 

s hogy ki tudja, miért, reverendát hor
dott állandóan, bizonyára elvetemült 
környezete is rosszallotta volna, ha pa
pi öltözékben időnként belemártja ké
seit egy-egy halandóba, vagy ha hosz- 
szú téli sáljával fojtogatna valakit, hol 
ezért, hol azért, hol semmiért, csak 
úgy, a gyilkolás kedvéért, ahogy Vastag 
Berci teszi, nem éppen nap mint nap, 
de amikor rájön az ölhetnék, látni raj
ta, mert szinte vérben forog a szeme, 
erősen liheg, toporzékol, néha fel-fel- 
üvölt az égre, olyankor mindenki elme
nekül a közeléből, legtöbbször sikerrel. 
Vastag Bercinek ilyenkor mindenkép
pen ölni kell, teljesen mindegy, hogy em
bert vagy állatot, csak akkor nyugszik 
meg, ha sikerült kioltania egy életet. 
Úgy néz ki, hogy Zuzu volt a környezeté
ben a legbátrabb, mert egy nap, amikor 
Vastag Berci nyugalmi állapotban szo
pogatta az apjától örökölt pipáját, meg
kérdezte tőle, hogy tulajdonképpen mi
ért kell időnként elvenni valakinek vagy 
valaminek az életét, Vastag Berci hosz- 
szan elnézett a messzeségbe, s bölcs mo
soly kíséretében válaszolt.

-  Igen sok hitetlen van a golyóbison.
-  Istennek gondja van erre is -  me

részelt ellentmondani Zuzu, de Vastag 
Berci nem értett egyet vele.

-  Isten jobban vigyáz a hitetlenekre, 
mint reánk. Remélem, te imádkozol?

-  Persze, naponta háromszor is -  sie
tett Zuzu válaszolni, ha nem tudta vol
na a Miatyánkot, akkor is ezt válaszol
ta volna.

Zuzu attól szenvedett nagyon, ha ész
revette, hogy társai közül egyik-má
sik több ingósággal rendelkezik, mint 
ő maga. Likas Jenőnek például volt egy 
matraca is, nem átallotta ezen a cso
dán aludni éjszaka, alig fért el a csa
torna keskeny aljában, de valahogy 
beszuszukálta ügyesen, és jó nagyokat 
horkolva aludt el nyögdécselve kuporgó 
társai között. Aztán nappal kiadta bér
be a matracot egy-egy órára, így pén
ze is neki volt a legtöbb, sokszor elüldö
gélt a matracán, és eszegette a környező 
üzletekből összelopkodott vagy éppen
séggel megvásárolt ételeket. Senkinek 
sem adott semmit, egyfolytában ette a 
sült csirkét, a bécsi szeleteket, naran
csot, csokoládétésztákat, egyszer egy 
tortát is lehozott magával, és felfalta az 
egészet. Zuzu ezt képtelen volt elvisel
ni. Nem volt bűntudata sem előtte, sem 
utána, de kénytelen volt felhívni Vastag 
Berci figyelmét egy igen lényeges ténye
zőre:

-  Likas Jenő sosem imádkozik — sut
togta jelentőségteljesen.

Másnap ott ültek Vastag Berci körül 
mindannyian: Zuzu, Likas Jenő, Kedves 
Juci, aki örömlányként ingyen osztogat
ta bájait, bármikor és bárkinek. Likas

Jenő néha odadobott neki egy-egy na
rancsot, amit kézcsókkal köszönt meg. 
Nem hiányzott Homok Klementina sem, 
akinek csak a beceneve volt ilyen nőies, 
ő maga nevének csak az első felét pró
bálta gyakorolni, közvetlen környezeté
ben kevés sikerrel, kénytelen volt egy- 
egy fél éjszakát a közeli parkban tölteni, 
ahol igencsak folyt éjszakánként az élet. 
Ott ült közöttük Tanár úr is, aki vala
mikor tényleg tanár lehetett, mert olyan 
tudásnak volt a birtokában, amelyről 
a többieknek — kevés kivétellel — fogal
muk sem lehetett. Vastag Berci soron
ként mondta a Miatyánkot, a körülötte 
lévők kórusban ismételték a szöveget, 
egyesek persze csak tátogtak, azokat 
Vastag Berci megfenyegette, hogy nem 
fognak sokáig élni, erről ő, Vastag Berci 
kezeskedik. Az ikrek például ebbe a ka
tegóriába estek, most éppen házon kívül 
voltak, egyikük fiú volt, másikuk lány, 
testvérek voltak ugyan, de együtt él
tek, ezen többen megrökönyödtek, má
soknak mindegy volt, csak amikor min
denki előtt üzekedtek, ezt senki sem 
vette jónéven, nos, az ikrek később ér
keztek, Vastag Berci ezúttal nem vállal
ta az előénekesi szerepet, az ikreknek 
el kellett mondaniuk a Miatyánkot és a 
Hiszekegyet is, persze egyetlenegy szót 
sem tudtak egyikből sem.

— Ti sem éritek meg az öregkort — 
mondta Vastag Berci —, a szemetek ne 
szippantsák el előlünk a levegőt.

Úrfi sajátos szerepet töltött be ebben 
a közösségben, ha a föld alatt élő redves 
sarkúak eltetvesedett söpredékét egy
általán közösségnek lehet nevezni, nos, 
Úrfi csokornyakkendőben járt mindun
talan, abban is aludt, viszont fel tudta 
mondani az európai országok fővárosa
it, és többször elmesélte, hogy a pári
zsi Louvre-ban Mona Liza mosolya mi
lyen érdekes hatást tett rá kétszer is. A 
Miatyánkot viszont ő sem tudta már.

— Mona Lizának lőttek, fiam — jegyez
te meg Vastag Berci.

— Nem lehet, uram -  vélte Úrfi -, a 
lelkemben mindig ott marad, élve is, 
holtan is.

— Semmi hasznod sem lesz belőle.
— Vastag Berci soha senkivel sem ér
tett egyet, bármiről is lett légyen szó.
-  A lelked visszakerül Istenhez, ott ki- 
üresítik belőle a szennyet s bedobják a 
mennyei kukák egyikébe, Mona Liza 
mosolyát meg kifüggesztik a mennyek 
kapujára, hogy a bejövök s a kimenők 
az idők végezetéig tudomásul vehessék, 
hogy a Fennvaló segítségével mire ké
pes egy földi halandó, aki megteremtet
te ezt az egyedülálló csodát. Úrfi, éde
sem, a mennyek kapuján nemsokára ott 
fog díszelegni az a mosoly.

(folytatás következő szám unkban)
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LÁNG ORSOLYA 
Szeptemberi áhítat
Saint Gilles, szent Aegidius, 
oltalmad hull, égi juss.
Pásztor, kit nyílhegy üt át, 
mutasd útjaim nyomát: 
tedd könnyűvé szívemet, 
láthatóvá, mit befed -  
sebemet; hogy kell-e rá géz, 
értse szó nélkül, ki ránéz, 
s hogyha nincs seb, azt, ami 
minduntalan vallani 
kényszerítget legbelül.
Tűz ha nincs, lobbanjon űr.
Oltsd el -  oltalmazd -  a lángot, 
amit Isten belémlátott, 
s amihez kevés vagyok: 
hőségében hervadok, 
vagy add látnom önmagam 
képviselve általam , 
fényemnél olvasni lássak, 
s útjaimhoz eltaláljak.

Kökénybokor
Kék szomorúságod
kék boldogsággal teli,
ágak hegyén az álmod,
pókhálók függőkertjei,
tüskéd tövében érik
egy fintor, s nő az égig,
szél akad beléd,
s szisszenve áll odébb,
s csak leveleid tudják, hogy megremegsz,
ha eljön, ki téged könnyen megsebez,
barátod, a tövisszúró gébics.

Hedda Gabler

Csipesszel összerakott pernyeremekmű.
Vergődés a szalonban.

A süppedős közöny beissza a ráömlött foltot, 
a lélek piszkításait.
A mindent elnyomó zene, 
az életörömöt sulykoló ütemek: ütések 
a működni törékeny szerkezeten.

Elleplezés és leleplezés között, 
józanság és kijózanodás között 
pengevékony a végzetes különbség -  
kettészeli az egyensúlyozót, 
átszabja a két teret lakót, 
ki egyre több sebből veszíti magát, 
az élethez való közét.

A  szófán épített viszonyok, 
mint homokra épített házak.
Az elbizakodottság hímes párnái hevernek itt-ott.

Damoklész kardja helyén sáros, betört cipők.

Csak szépen, mondta, s átnyújtotta 
titokban nevelt vérvörös virágát.
Tüzel a minőség ellenforradalma, 
torz árnyékot vet, ki elébe áll.

A  bagatell szirupjában úszó tragédia-sziget.
A  megvalósíthatatlan bosszúja: megvalósulás.

Szakasz a nehézről
Falusi ángyom szól: az öregség tereh. 
Hogy nézni is... -  sóhajtja rá Arany. 
Az élet az élő konstans ingere.
S  életének halálnyi súlya van.
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LOVASSY CSEH TAMÁS
Bodor Jolán, a falu lánya
Jolika csak áll egy helyben és nem ér

ti, miért kell ilyen erősen szorítani a kút 
kerekét. A déli nap kíméletlenül felforró- 
sítja két kis műanyag papucsát, masza- 
tos gyermekteste pedig lassan és bizto
san vált hófehérről aranybarnára. Jolika 
nem érti, minek kell a melegben ilyen 
erősen szorítani valamit, ami amúgy 
is, az év minden napján, ugyanott áll.
Jolika dönt és nem gondolkodik tovább: 
elengedi a kereket. A megkopott lánc va
dul csörög, az illesztékek nyikorognak, 
a kerék csak forog saját tengelye körül, 
egyre gyorsabban nem halad sehova, és 
egyszer csak hallani, ahogy az addig víz
zel teli bádogvödör becsapódik a kút mé
lyén. Ilyen még nem volt. Jolika még so
ha nem csinált ilyet. Jolika eddig mindig 
szót fogadott. Jolika forradalmár! -  gon
dolja. Jolika maga Petőfi Sándor! Jó vol
na látni az eredményt, jó volna látni a 
bádogvödröt, jó volna látni: a szabadsá
got. Jolika erőt vesz magán, lerúgja két 
kis műanyag papucsát, fejét hátra csapja 
és már kapaszkodik is fel a terméskőből 
kirakott kút szélére. Gyerünk, Jolika, ne 
remegjen a kezed! Aprócska csípője a kút 
peremének támasztva. Merengve kutatja 
a mélységet. Látni a vödröt, látni, ahogy 
jóvátehetetlenül csüng láncán. A forra
dalom ott lóg előtte, a szabadság nyakig 
ül a hideg vízben. Ez baj -  gondolja az
tán. Édesanyja haragudni fog. Húzhat 
megint vizet, s addig a háziszappan ki
marja a fehérneműt. Édesanyja nem szép, 
mikor haragos. Jolika fél. Nem jó forra
dalmárnak lenni.

Bodor Jolánnak elege van. Legalábbis 
ma minden bizonnyal. Vannak ilyen nap
jai, mikor legszívesebben bevetné magát 
a kútba. Ma a mosógép búgásának sem 
örvend, pedig a falusi mosógép itt még 
olyan, mint városon a tehén. Nincs szük
sége különösebb indokra ahhoz, hogy 
ilyen reggelre ébredjen. Meg aztán van 
olyan is, hogy jól indul a nap, és egy
szer csak — egészen váratlanul — utál
ni kezd mindent ami körülveszi. Pedig...
A falvakon élő nők nyolcvanhét százalé
ka élete során egyszer sem lesz depresz- 
sziós -  olvasta egy évekkel ezelőtti lap
ban. Ez így van -  gondolja, ezzel egyet is 
ért, de falvakon, többségében, nem nők, 
hanem asszonyok élnek. Meg leánykák, 
de az mindegy. Nekik senki nem ír újsá
got. Bodor Jolánnak nincs más választá
sa, a nap nem vár és kíméletlenül emel
kedik: muszáj indulnia. Még annyi idő 
van, hogy kivegye azt a kevéske tisz
ta  rongyot a gépből és a pongyolát kin
ti ruhára cserélje. Hat harminckor jön 
a busz, fél óra az út és hétkor már az ő 
váltása kezd. Cipőt gyárt az olasznak.
Szerencsére bírja a munkát. Napi nyolc 
óra úgy, hogy az ember nem gondol ma
gára. Figyelmét lefoglalja a különbö-

a csomag teszi. Van, hogy az emberek 
csak úgy ni, idegesek... Jolika fél ilyen
kor. És fél, mikor édesanyja boltba megy. 
Mindig azt mondja, boltba megyek, és 
akkor nem jön nagyon sokáig. Jolika 
fél olyankor. És ha egyszer mégis csak 
megérkezik, Jolika még jobban kezd fél
ni, mert édesanyja: ideges. Csapkod, ki
abál és jön a nyakleves. Édesanyja jó 
ember, de amikor boltba megy és olyan 
furcsa illata lesz, mint a fel nem szedett 
szilvának, akkor borzasztóan ideges. És 
ham ar elalszik. Jön a busz.

Bodor Jolán soha nem lép úgy az u t
cára, hogy meg ne fésülködne. Éőleg ha 
dolga van a városban. Kezei egybenőttek 
két vászon szatyrával, benne váltás ru 
ha, uzsonnamaradék, kávénak megha
gyott likőrös üveg. Két órát kell várnia 
minden nap, mire hazamehet. Egyszer 
van busz reggel, s egyszer délután. Ez a 
két óra jelenti Bodor Jolán számára az 
életet. Éél négykor kilép a gyár kapu
ján, majd döntenie kell, merre induljon: 
balra a piac, jobbra a központ. Gyorsan 
átvillan fejében saját képe: a flitterek- 
kel kirakott I  love N Y  city póló, a test
hez simuló, fekete, női farmer, egy pár 
fehér tornacipő, két szatyor, végül pedig 
a fej, frissen fésülve, fülbevalók nélkül. 
Negyed óra gyalog az első kirakat, a 
központ irányába. Hajfestéket és ilyes
mit árulnak. Bodor Jolán m ár több mint 
egy hónapja be kéne festesse a haját, de 
ha nincs kinek, akkor nincs kinek. Majd 
sor kerül rá. Már csak a hajvégek őrzik 
mély, fekete színüket. Gyászolnak a tin
csek... -  gondolja. Rendszerint úgy tesz, 
mint aki célirányosan indul valamiért. 
Úgy gondolja, a magafajta ne lődörög
jön csak úgy a városban. Pedig szereti 
nézni az embereket. Főleg a nők arcára 
kíváncsi. Kutatja bennük az otthonok 
titkát. Ezt egyébként olyan tökélyre fej
lesztette, hogy Bodor Jolánnak elég ha 
csak egy fél pillantást vet egy-egy nőre 
és m ár tudja is, honnan jön, merre tart, 
van-e szakmája, ki várja otthon, s tud-e 
főzni. Ez nagyon fontos: hogy tud-e főz
ni? Ez a két óra Bodor Jolán számára 
valóságos ünnep. Legszívesebben min
den nap magával hozná fekete kosztüm
jét, azt, amelyiken alig látható ezüst 
csíkok futnak végig. Húsvétvasárnap 
mindig megtörik a mellein futó ezüst 
csíkokon a nap fénye, és olyankor Bodor 
Jolán majdnem úgy fest, mint a doktor
nő, aki valamilyen rejtélyes oknál fog
va a húsvét vasárnapokat nem a város
ban, hanem ott a faluban tölti. A déli 
napfényben Bodor Jolán teste ragyog, 
és a föld hálás, hogy árnyékot vet rá. 
Kisbarack, becézték régen. Apró, kicsi 
portéka, mondták neki. Megsimogatták 
fejecskéjét, cukrot adtak neki, aztán 
otthagyták. Egy másik kirakat mögött 
babaholmik. Bodor Jolán hátat fordít a 
városnak és elindul a buszmegálló irá
nyába.
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ző méretű és fajtájú talpak jövője. Bodor 
Jolán bejárta már a fél világot így, mert 
nem képes elengedni a keze alatt formát 
öltő műbőrt. Követi őket az általa ismert 
világ minden zugába. Amiről nem tud, 
az nem létezik, így a cipők értelemszerű
en oda nem is mennek. Ma azonban va
lahogy utazgatni sincs kedve.

Jolika nem képes egy helyben meg
állni. Hiába legyinti nyakon percenként 
anyja, muszáj mozgolódnia. A városba- 
menős új ruha szúr, szorít és minden, 
csak nem kényelmes. De szép. És ezt új
ra és újra megállapítja, valahányszor 
elfut a falu egyetlen kirakatos üzletéig. 
Látja magát az üvegen, illegeti magát,

majd mielőtt még maszatos kezével ma
ga után nyúlhatna, jön a „Jolika, nyug
hass, azanyádistenit!” Jolika még kicsi, 
de tudja, hogy ha anya itt van és m ár
pedig itt van, akkor az anyjaistene is itt 
kell legyen valahol. Ez megnyugtató ér
zés és segít feledtetni az új ruha okoz
ta kellemetlenségeket. Meg aztán az idő 
is jobban telik, míg buszra várnak. Mert 
ezek a szar buszok egyvégbe késnek, még 
jó, hogy nem mi kell toljuk! — mondták 
egyszer, és tényleg szerencse, hogy nem 
ők kell tolják, mert milyen nagy buszok! 
Csuklója is van, középen. Jolikának is 
van. Kettő is. De Jolika nem busz! — ál
lapította meg egyszer magabiztosan. 
Édesanyja ideges. Nagy csomagok van
nak nála és ideges, de Jolika tudja, nem
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Jolika tegnap múlt hét éves és édes
anyja nem jött felköszönteni. Édesanyja 
biztos nagyon sokat dolgozik. Édesanyja 
biztos nagyon fáradt. Meg aztán hónap 
elején biztos megint eljön. Babaházat 
épít és istállót az aranypatkós lovak
nak. Édesanyja mondta. Arra kell a 
pénz, amit Jolika a nővérektől kap. Ha 
nagy lesz, Jolika is apáca lesz. Térítő 
apáca lesz és járja majd a világot. 
Elefántokkal is találkozik majd. Azokat 
nagyon szereti. Amúgy nem is baj, hogy 
nem jött édesanyja, mert Jolika mosta
nában nagyon nyugtalan. Nem azért, 
mert az ő gombócából kilopták a szil
vát, míg kezet mosott. Végeredményben 
a szilvásgombócban nem a szilva a lé
nyeg, mert Krisztus urunk megfeszítésé
nél sem a vérre emlékezünk — ezt Judit 
nővér mondta, és látszott rajta, hogy 
tudja, mit beszél. Jolika nem is érti, mi
ért nem találja helyét, mikor mindenki 
lefoglalja magát valamivel. Ma reggel 
még a pokrócot sem hajtotta négybe, pe
dig ezt soha nem mulasztja el. Attól fél, 
felnőtt lett. Pedig nem akarta. A gyere
kek véletlen is fel-felnőnek. A nagyob
bak azt mondták, ha majd nagy lesz, ak
kor le is út, fel is út. Le is út, fel is út? 
Jolika nem érti, de egyszer hintázott és 
akkor nagyon félt. Le-fel, le-fel, ez túl bi
zonytalan. De tudja, hogy hama
rosan kész lesz a babaház és az is
tálló az aranypatkós lovaknak, és 
akkor édesanyja jön érte, és haza
viszi. Nem. Előtte még álldogálnak 
majd, várják a buszt, a nagy, kö
zépen csuklós buszt. Várják majd, 
mert az mindig késik, és Jolika 
majd megint találkozik nénikkel, 
kezükben vászonszatyrok, mellü
kön csillogó ezüstcsíkos kosztü
mökkel és Jolikát szúrni fogja az új 
ruha. Jolika nem is nyugtalan, csak 
türelmetlen! -  állapítja meg.

Bodor Jolán tegnap múlt har
mincnégy éves és meg se csörrent 
a telefon. Jobb éhen halni, mint egy 
személyre főzni! — mondogatja sok
szor. Ötödik hónapja, hogy küzd 
az adagokkal. Bár lenne egy ku
tya, akinek oda lehetne borítani a 
maradékot. Holnap ötödik hónap
ja, hogy becsomagolt a bőröndökbe 
és útnak indította. Ha kijönnek a 
számítások, lesz elég pénz minden
re. Az is lehet, hogy beköltöznek a 
városba. A városban nem kell félni, 
hogy a vihar elmozdítja az anten
nát és elmegy az adás. A városban va
sárnap ki lehet menni az utcára és meg
mutatni magad a világnak. Bodor Jolán 
sokszor nézi magát a tükörben. Most
is. All magával szemben és nézi az alig 
használt testet. Megérdemlem! -  gondol
ja magában. Tegnap múlt harmincnégy 
éves és meg se csörrent a telefon. Biztos 
dolgozik. Sokat dolgozik. Azért felejtet

te el. Tavaly is sokat dolgozott, mikor ki
ment a fejéből. De ha összegyűl a pénz 
és hazajön... Mert hazajön!

Jolika mostanában sokat álmo
dik. Ha van egy kis ideje, befekszik 
az ágyba és álmodni kezd. Szinte pa
rancsszóra működik. Jolika ma reg
gel is álmodott. Nagynak látta  magát. 
Haja jól fésült volt, mellei vonalát feke
te kosztümjének ezüst csíkjai jelezték. 
Jóllakott arcát a szilvásgombóc semmi
vel össze nem téveszthető porcukra fed
te. Itt lakott a városban, egy nagy la
kásban, ahol nem kell télen fát hordani, 
hogy meleg legyen. Az ablakból rá lehe
te tt látni édesanyja házára, aki, ahány
szor csak egymásba akadt tekintetük, 
integetett neki. Most épp habos szalmát 
vitt az aranypatkós lovaknak. Mert el
készült az istálló! Nem volt hiába a sok 
pénz! Jolika álom-lakása nagyon nagy! 
Minden gyereknek van külön szobája, 
sőt még a nővéreknek is! Persze már 
nem keltettek fel senkit reggelente, és 
Judit nővérnek valaki hátrakötötte a 
két kezét: így nem tud bántani senkit. 
Jolikának hatalm as szekrénye van, te 
le szép cipővel. Mikor felébredt, már 
nem emlékezett, hogy ki volt az a fér
fi, aki minden nap, mikor hazaérkezett, 
köszönt neki és megsimogatta az a r
cát. Szép vagy! — ezt mondta, erre tisz

tán  emlékezett. És Jolika örült, mert 
tudta magáról, hogy szép. Nagyon szép. 
Sokszor nézte magát a tükörben, és tud
ta, hogy szép. A lányok tudják maguk
ról. És Jolika minden kétséget kizáró
an lány és nem busz, még ha van is két 
csuklója. Arra is emlékezett, hogy az a 
férfi nemrég érkezett haza. Messze járt, 
távoli országban. Láttál elefántokat? -  
kérdezte tőle Jolika. Láttam -  válaszol

ta. Én is látok majd elefántokat! Legyél 
a férjem! -  Jolikának gondolkodás nél
kül megeredt a nyelve.

Bodor Jolán mostanában fél az éjsza
kától. Amióta Gergő kiment dolgozni, es
ténként csak gondolkodik. Jobb esetben. 
Az sokkal rosszabb lenne, ha álmodna. 
Bodor Jolán fél álmodni. Olyankor látja 
az anyját, jön végig a falu utcáján, nyo
mában a fel nem szedett szilva szaga, 
kezében pofonok. Látja, ahogy a nővé
rek kikísérik az anyját és ő ott marad a 
viszontlátás reményében. Olyankor lát
ja Judit nővért, nyakában rózsafüzérrel, 
látja a felboncolt, szilvájától megfosztott 
gombócot. Látja a kút peremét, és lát
ja a kút mélyét. Igen, látja a mélységet 
és meglepő módon, nem szédül. Meleg 
nyugodtság önti el. Aztán néha fel-fel ri
ad. Mint aki fontos hívást vár a tenge
ren túlról. Bodor Jolán fontos hívást vár. 
Öt hónapja. Még négy hónap és életet ad 
a kétségbeesésnek. Igazából nem lenne 
mitől félnie. Hozzászokott már ahhoz, 
hogy egyedül legyen. Ismeri saját gondo
latait, tudja mit miért tesz, ismeri a falu 
minden utcáját, sőt, túl jól ismeri, isme
ri a cipőgyártás titkait, a városi kiraka
tokat, tudja magáról, hogy szép és azt is 
tudja, hogy ezt fél megmutatni. Bodor 
Jolán nem tudja, mihez képest szép, de 
úgy érzi, neki is já r annyi, mint a városi 
nőknek. Tisztában van vele, hogy so

ha nem fog úgy állni rajta egy ruha, 
mint azokon, akikkel nap mint nap, 
abban a két órában találkozik. Bodor 
Jolán tanult asszony és felfogja, hogy 
a falusi asszonyokba belekódolták a 
csodálattal vegyes félelmet minden
nel szemben, ami a városból érkezik. 
A falusi asszony alázattal nézi a té 
vében illegő népeket. Elítéli és a szí
ve mélyén oda vágyik. Pedig Bodor 
Jolánnak még mosógépe is van. Ő 
azt tervezi, beköltöznek. Pedig Gergő 
nem akarja. Neki kell a kert, kertes 
házra pedig nem telik. Gergő ideges. 
De azért szólhatna, hogy mi van vele. 
Mikor elment, kisbaracknak szólítot
ta, cukrot adott neki, aztán otthagy
ta. Egyedül maradt. Bodor Jolán ki
áll az utcára. Kiabálni szeretne. 
Meztelenül szeretne futni, végig a fa
lu főutcáján, hogy a finom por átjárja 
a testhajlatokat. Fel akar rohanni a 
legelőre és meglovagolni a falu összes 
tehenét. Igen, ezt fogja csinálni. Csak 
Gergő jönne már! Csak költözné
nek már be. Csak ne lenne öt hónap
ja egyedül! Még négy hónap és életet 
ad a kétségbeesésnek! Félre fogja ve
retni a harangot. Megmérgezi a falu 

összes kútját. Felpofozza a papot és ke
zet csókol a rendőrnek. Bodor Jolán, szü
letett Szépvízi Jolika mindezt meg fogja 
tenni! És ordibálni fog, hogy hallja meg 
az egész átkozott falu, hogy ő itt van és 
köszöni, jól van. Ordítani fog, míg Gergő 
végül megunja és a városba nem költöz
nek. Ott majd elhallgat. Mert ott az u t
cákat sűrűbben lakják.

Í8&-M A KlLOM ETR lK
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SERESTÉLY ZALÁN
A steril macska engesztelése

A lényeg az összefüggés a szörnyű 
ház és szörnyű lakója között.

Jorge Luis Borges

(...) a kísérleti alapanyag, vagyis 
a vér olyan egyöntetűvé festette 
a ládákat, hogy nehéz volt 
megállapítani, melyikben is 
lehetnek a csontok.

Bálint Tibor

Az uszodára gyanakodott. Valami 
lábgombát szedhettem össze megint” 
— gondolta Rúfusz, miközben égő ta l
pát vizsgálgatta, de nyomát sem ta 
lálta a fertőzésnek. Bőre sápadt volt, 
pergamenvékony és vizenyős, akár az 
egy-két napos palacsinta -  tulajdonkép
pen semmi szokatlan. Képzeletét zöl
des víz borította el, akár egy hatalmas 
medencét, undorral gondolt a sikamlós 
testekre, a finoman egymásba gabalyo- 
dó idegen szőrszálakra, majd belealudt.

Az égés másnapra csak fokozódott.
Elviselhetetlen ez a meleg -  mond

ta  kollégáinak a tanszéken - , nem is 
értem, hogy bírjátok a zakót” — és ing
ujjra vetkőzött. Ha teheti, cipőjét is le
húzta volna, tulajdonképpen m ár rég 
ki kellett volna dobni azt is, jutott most 
eszébe, de valahogy évről évre kikerült 
a cipőspolcra. Az első emeleti terem ab
lakára m ár kövér gesztenyék kenőd- 
tek. Eszük ágában sem volt kivágatni a 
fát, volt valami rejtett erotikája annak, 
ahogy a kifakadásig feszülő zöld labda
csok őszről őszre ostromba vették tüs
kéikkel a századfordulós épületet, hogy 
néhány hét múlva megadón aléljanak 
falaira a puhára ázott, húsos geszte- 
nyelevelek.

Rúfusz m ár sohasem fogja megtudni, 
hogy hazaúton, a villamosról valóban 
látta-e izzani a síneket. A feltűrt ingujj
ban ta rto tt előadások után lázas beteg
ség vett rajta erőt. Emlékezetében vég
érvényesen összemosódott a gesztenye 
erotikája, egy diáklány dús, széltől pi
rosló ajka, melyet időről időre benyála- 
zott nyelvével, a gőzölgő nedves sínekre 
a szokásosnál is csikorlóbban hágó vil
lamos — s mindez oly tolakodón, hogy a 
szégyent már-már ágyékában érezte.

Lázálmai belülről koccantak az egy
re cserepesebbé szikkadó testkéreg
nek. Visszhangokként, milliószoros is
métlődésben és torlódásban töltötték 
ki a teret. Akár egy hatalm as kemen
cében, Rúfuszt tetőtől talpig hatotta át 
a forróság, miközben magzatfekvésben 
kuporgott átnedvesedett ágyán. A láz
álmok egymás útjait keresztező esemé
nyei a metszéspontokon fékevesztett 
burjánzásba kezdtek, egyszerre esett 
latba minden lehetséges variáció: lá t
ta, amint a vízbe veti a steril macska 
utolsó kölykeit, majd a megluggatott

nájlontasakba csomózott állatok saját 
árnyékuk alá buknak. Látta ugyaneze
ket a macskákat felcseperedni, amint 
tekintetükkel a tóparton saját teteme
ik süllyedését követik. Látta, amint 
egyikük megszüli saját anyját, és látta, 
amint ugyanez a macska sohasem szüle
tik meg, hiszen anyjának rögtön a meg- 
termékenyülés után — a kezelés lehető
ségét egy korábbi, fatálisabb megoldásra 
váltva -  kivágják begyulladt méhét.

( . . . )

Hiába riadt fel, tekintetét hiába hur
colta végig újra meg újra a könyvespolc 
változó ütemein, a borítók lankái visz- 
szavezették a lázálom pulzáló labirintu
sába. Kiszolgáltatva saját képzeletének,

egyetlen valószínűtlen felismerést sike
rült elsikkasztania a duzzadó útvesz
tőből: oly megfékezhetetlenül ostromol
ja mindez a héjat, akár gesztenyeérés a 
tüskés burkot. És szemét szándékosan 
hunyta vissza: kifakad, ha a forróság 
betetőz.

(.. .)

Hogy egy levélgerinc roppanására 
ébredt, hogy elméje akár a hidegvér
rel pályára bocsátott dárda karcolta 
fel az októberi éjszakát, néhány pilla
natra megmagyarázhatatlan gyásszal 
töltötte el. Már csak egyetlen ritm ust 
érzett: ahogyan együtt hűl a szoba fa
laival. Teste a latt az ágynemű nyirka 
acélossá dermedt, vágta a halántékát. 
Gondolatai most túl hidegek és kimér
tek voltak, mintsem hogy elhiggye, 
maga mögött hagyott volna bármit. 
Megsejtette: saját macskájának kiope
rált, hűlő méhében ta rt a megsemmi
sülés felé -  félbemaradottan. Kedvenc 
Borges-sorai jutottak eszébe, a félelem 
embertelenül pontossá és célirányos

sá tette létének minden moccanást: 
„(...) azt gondolta, hogy a valóság nem 
szokott egybeesni az elképzelésekkel, 
perverz logikával a rra  következtetett, 
hogy ha egy részletet előre elgondol, az
zal megakadályozza bekövetkezését.” 
Nem m aradt más: számba venni az ösz- 
szes lehető elképzelést, mely semmissé 
tehetné a műtétet. Tudta jól, a vállalko
zás kockázatos, hiszen Jarom ir Hladik 
egy igen valószínű, ám be nem követ
kezett esemény elől keresett kitérőt, 
míg ő maga egy m ár megtörtént ese
ményt akar meg nem történtté tenni. 
Agya e fagyos világosságban lehetősé
gek millióinak kombinációit pörgette le. 
Tökéletes premisszákat gyártott tökéle
tes következtetésekhez, tévedhetetlen 
retorikával érvelt a beavatkozás ellen, 
az általa ismert összes etikai bukta
tót felsorakoztatta az ivartalanítással 
szemben. A véletlenről sem feledkezett 
meg. Kombinatorikai műveleteibe vé
letlen tényezők számlálatlan sokaságát 
építette be, a macskahordozó fülének 
leszakadásától addig a perverz, múltat 
mélyen megbolygató elképzelésig, hogy 
macskáját még a megtermékenyülés 
előtt elgázolja egy autó, vagy medence- 
csontját egyetlen jól irányzott harapás
sal összezúzza a szomszéd ír szettere.

Hajnalra merte lecsukni a szemét, 
hajnalra, amikor a buszok gumiszisze- 
gése túlharsogta a pocsolyák párolgá
sát és a levelek összeroppanó gerincé
nek zaját, a szobába pedig fény áradt, 
világosabb, mint elméje.

Teapára tapadt az arcára; mire feléb
redt, Gitta m ár otthon volt, s noha elmu
lasztott beteget jelenteni az egyetemen, 
most ez sem aggasztotta. A lázmérőt 
kereste, jobban mondva a lázmérőket, 
az óvszeres fiók mélyéről a higanyosat 
is előrángatta. Testhőmérséklete rend
ben, talán enyhe láza is van. Rúfusz 
súlytalanul ereszkedett vissza az ágy
ra, vénáiban borzongó elégedettség köz
lekedett.

Napok óta először mélyen Gitta sze
mébe nézett. Épp elég mélyre ahhoz, 
hogy észrevegye: Gitta bal szemén apró 
szürke pont lebeg, s bár alakja egyelő
re határozatlan, árnyalata tökéletesen 
megegyezik a nájlontasakéval, melyben 
a kölyökmacskákat Rúfusz a tóba ve
tette.

( . . . )

Műteni persze lehet, de vissza
fordítani... — s ide egy kis rutinszüne
tet iktatott dr. Oku Larisz; japán lé
vén, mondják, vérprofi - , folyton kiújul 
majd, rövidesen pedig átterjed a jobb 
szemre is.”

Soha nem értette igazán, hogy 
Hladik miért kapott egy évet Istentől. 
Soha nem értette igazán, hogy Hladik 
nem időt kapott, ahogy azt sem, hogy 
nem Hladik kapta. Most viszont, ami
kor esténként két zavaros vizű tóba pil
lant, amikor gondolatai ismét lassúak, 
csapongók, most megértette, s idővel 
talán megszűnik gyűlölni a mester leg
pontatlanabb munkáját.

- M A K j l o m e t r i K
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MÁRTON ÁGOTA

Szász fúga
A megértés és eltaszítás vonzatai, az új

raírt múltak jelenbeli énei (avagy jelenbe
li múltakban átírt ének), magyarázatok 
polifóniája, a történelemtelenség és a va
lahova tartozás dilemmája bontakozik ki 
Hajdú Farkas-Zoltán Az árulásról című 
kötetében. Az árulásról, amely folyama
tosan átértelmeződik a könyvben — és ez 
a kiadások címbeli változatában is észre
vehető (a 2004-es cím Szászok -  egy áru
lás volt) - , egy kettős portrét látunk, olyan 
portrét, amely kitör mozdulatlanságából, 
nem szándékszik egyféleképpen közölni, 
profilokban láttatni. Nem akar képpé, le
írássá, merő ekphrasztikus vigyorrá fagy
ni az időbeli arcon. Nem közeledik meg
oldások felé, mert egyik kijelentésével a 
másikat ingatja meg és vonja kétségbe. 
Múlt- és jelenbeli arcképek eleven soroza
ta ez, ahol a kapcsolati hálók kilengései a 
zenei szerkezetben lesznek teljessé. A fúga 
mint szövegszervező elv tételeiben szólal 
meg az árulás narratívája. Az alaptörté
net két elismert szász író, Hans Bergel és 
Eginald Schlattner köré szerveződik, akik 
a diktatúrákban elárultként, illetve áru
lóként kerültek embertelen helyzetekbe. A 
két hang a múlt ezen részéhez tér vissza, 
amikor a barátság szétfoszlik az árulás ár
nyékában (Schlattner szerint „megszűnik” 
az elárult az áruló számára), és magyaráz
ni, tisztázni, érteni és megértetni próbálja 
a történteket. A Prelúdiumban még moz
dulatlanok a portrék, két rövid, tárgyila
gos életrajz és képfragmentum, részlet a 
per jegyzó'könyvéből -  mintegy betekin
tés kívülről, az Első' nagyáriát Bergel adja 
elő, az Intermezzo ban a filmezés, rendezés 
mozzanatai körvonalazódnak (a „könyv
adó” dokumentumfilm 2004-ben készült 
Balog Gábor és Hajdú Farkas-Zoltán ren
dezésében), a művet pedig Schlattner zár
ja, a Második nagyáriával. A kóda Heltai 
egyik fabulájának parafrázisa, s tanul
ságában („Értelmében”) szépen megbont
ja bármilyen „végleges” feloldozás és értel
mezhetőség lehetőségét.

A zenéhez a már említett portré kép
zete társul, mert a filmben és a könyv
ben egyaránt fontos szerepet kap a háttér. 
Természetesen nem véletlen, hogy Bergel 
és Schlattner mikor, hol és mit mond. 
Viszont érdekes az, ahogyan a hátterek 
viszonyában bomlanak ki a szereplők kö
zötti hasonlóságok és felfogásbeli különb
ségek is. Az sem esetleges itt, hogy szerep
lők kerültek az interjúalanyok, személyek 
stb. helyébe, hiszen a film, a könyv terein 
túl, ők önnön múltjukban mesélik, játsz- 
szák el újra fiatalkori másukat. Az, hogy 
milyen szerepet vállalnak magukra sa
ját történetükben a jelen meggyőződé
se felől, ugyancsak fontos. A háttér tehát 
kapcsolatháló is egyben, és közelítő—tá- 
volító perspektíváiban érdekes jelentése
ket rejt. Bergel (a könyv struktúrája sze
rint) a gundelsheimi Horneck-kastély 
dísztermének karosszékében, egy „befa
lazott kandalló stukkódísze” előtt a zene 
erejéről beszél, az ellenponton, Schlattner 
Rothberg román kori templomának pres
biteri padjában ülve döntései magyará
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zata után a nevetés ubikvitásáról mesél. 
Aztán Bergelt ugyanazon kastély szász 
múzeumában látjuk, innen pedig mint
egy távolító képsorozatban a kastély előtt, 
a vizesárok mellett, majd a Horneck felet
ti fennsík után a dombon levő szőlős ba
rokk lugasában. E „megtett távolság” a 
személyestől az általánosabb fele halad, 
így fordítottan arányos Schlattner terei
vel. Az ő portréját sálai egészítik ki, és a 
papilak fogadóterme, a dolgozószoba ka
rosszéke, a batár bakja, a templom padjai 
lesznek mondanivalójának keretei. Tehát 
belső terekben mozog, templomok között, 
mely ugyancsak szimbolikus befele fordu
lás, és a végső, legmélyebb vallomástétel 
felé közelít. Amikor a kint szférájába ke
rül, akkor is polgári múltjának kellékei 
veszik körül, és a házakkal azonos sík
ban marad. így Schlattner háttereit a be- 
fele-figyelés, önvizsgálat, Bergelét a rá
látás lehetősége jellemzi, ahol a „domb, a 
magaslat elválaszt a környező lapos világ
tól”. De a rebbenéstelen hátterek allegóri
áját helyenként megtöri a betolakodó való
ság narratívája.

A felett-ek és között-ök játékát az 
Intermezzo ban megszólaló narrátori hang 
is többszörösen átíxja. Bergel lesz a gerin
cesség, határozottság, erő, fegyelmezettség, 
pontosság példaképe, Schlattner ennek a 
nárcisztikus párja, aki „azonnal önmagáról 
kezd beszélni, csak önmaga érdekli, mintha 
ott sem volnánk”. Mégis mindkettejükben 
ott az indoklással, a szembesítéssel való 
küszködés ténye, hiszen határozott fellépé
sük, logikus gondolatmenetük mögött a bi
zonytalanság és vívódás megoldhatatlansá
ga dereng, azzal az eltéréssel, hogy „Bergel 
kijelentésekre, Schlattner kérdésekre építi 
mítoszát”. Ezért is szükséges és emiatt lé
tezhet az állandó átértelmeződések, újrafo
galmazások halmaza, ahol az árulás témája 
túlnő a személyes szféráján. A történelem, a 
szülőföld, a család, az írás, alkotás rétegein 
keresztül figyeljük az önmagukat magya
rázó éneket. A történet egyik szimmetriája, 
hogy mindketten árulók és elárultak sze
repei között ingadoznak, a konkrétabban 
körvonalazott „pozitúrák bizonyosságán” 
túl. Mindketten érintik a szülőföld elha
gyásának tragédiáját, és cáfolják az any- 
nyiszor feltett „Árulók lennénk?” kérdést. 
Itt Schlattner az, aki otthon maradt, mert 
szerinte nem szabad elhagyni „fájdalmaink 
földjét”, hanem a szenvedést kell eltüntetni 
róla. Bergel credója viszont az, hogy „senki 
cédája nem vagyok, s a művészetem ugyan
valóst nem az”. Mindkettő egy biztos pon
tot jelent a múltbeli tájékozódásban, meg
nyugtatás és értelmezésük kiindulópontja 
egyaránt. Itt már rég nem az „igazság ke
resése” a tét, hanem a megtörténtnek a fel
dolgozhatósága, a bizonytalan múltból egy 
stabil identitáskép felépítése, mely, ahogy 
Szőcs Géza írja az előszóban, „beépülhet a 
köztudatba, a közlelkiismeretbe”. Viszont e 
folyamat befejezetlenségének jelzéseként a 
kötet végén az Etc. áll.

Az egymást kiegészítő történetek is az 
árulás motívumrendszeréhez tartoznak. 
Az Intermezzo ilyen történetek, nyelveze
tek, stílusok kavalkádja, ahol az olykor 
könnyed, aprólékos pillanatképeket, krea
tív szófordulatokat, rövid, statikus monda
tokat és hangulatos naplószerű bejegyzé

s i  a’ láthatatlan
critical

rovatai*»rtis
seket a Zoszima-pillanatok, Heltai-fabulák 
és abszurditások tartják össze. Zoszima 
jelenléte (aki itt csak hallgat és eszik) fel
erősíti a „tanulságokat”, és talán egyik ta
nítása — „különösen azt jegyezd meg [...], 
hogy nem lehetsz bírája senkinek” -  alap
pillére is lehetne a fúga játékának, amely 
nyelvek, nyelvezetek és évszázadok ská
lájában teljesedik ki. Mintha minden da
rabokból épülne utólag fel az olvasási fo
lyamat többirányúságában: a hallgatag 
Zoszima és a „tanítómesék” összefüggé
sei, a szászok döntése, a jelen értelmezése, 
a szülőföld jellege, az írás-identitás és az 
árulás ténye és metamorfózisai. A könyv 
a fúga meghatározott szimmetriája elle
nére is nyitottá teszi a szerkezetet, amely 
a különböző részek össze- és együtt-olva- 
sására késztet. Schlattner szövegére előre 
felkészülünk, Bergelét pedig utólag egé-

H ajdú Farkas-Zoltán

AZ ÁRULÁSRÓL

KÖNYV ÉS FILM

szítjuk ki. A film ezt az összevágások ál
tali válaszolgatások technikájával oldja 
meg. De bármennyire is egymásra épül
jenek a részletek, a távolság „szigetelései” 
nem oldódnak fel.

A könyv pedig biztosan vezet ilyen tá
volságok és a megértés terei között, tör
ténelem-értelmezések és önmeghatáro
zások mentén, megoldatlan, gondolatba 
ejtő jelen és múltbeli összefüggések felé. 
Dinamizmusával és nyitottságával erede
ti Sächsisch Fuge-1, szász fúgát hoz létre, 
ahol kérdések és megállapítások polifóni
ájában közeledünk a múlt interpretációjá
hoz a jelen elfogadása vagy legalábbis oda
figyelése által. A változó árulás-képzetek 
pedig egy másik dimenzióval egészülnek 
ki: az „angyalok földi lábnyomával”, az em
lékezés jótékony hatásával. így a Szászok 
-  egy árulásból Az árulásról határozottabb 
és mégis általánosabb, meditativ formája 
a 2011-es „könyv és film” címe.

Hajdú-Farkas Zoltán: Az árulásról. 
Bookart Kiadó, 2011.
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POR arany- és hímportörlő tücsök Bogarezza 
Temesi Ferenc -  BARTÓK

„S a mindmáig ápolt elvont 
és már-már
éterien tiszta Bartók-kép egyszerre 
megélhetővé, személyessé válik” 

(Részlet a kötet fülszüvegéből)

A vézna zseni hasoncsúszva közeleg a 
szőnyegen, hátán két macskakölyök, előt
te állva különböző nőalakok -  később ta
lán a szőnyeg alatt is csúszhat, annyira 
„megélhetővé” és személyessé laposítot- 
ta Szerzőnk! Látni kezdtem egyszer egy 
filmet, A Zseniális Férfi az első kocká
kon olcsóbb Snájder Fánik csóré ülepével 
szórakozott; nem tudtam meg, vett-e ne
kik piros szoknyát, mert kikapcsoltam. 
Temesi „személyessé” varázsoló életrajzi 
regényféleségét nem tudom kikapcsolni, 
de kezdek szaporábban lapozni benne.

Egy regény első mondata, első jele
nete örökre megmarad — ... Tom! Néma 
csend... Az 1661. esztendőben egy síró em
berkét vittek a yorki templomba... Nézd 
ezt a várost! (Sieh diese Stadt)... -  amíg a 
regényből esetleg csak egy hangulatfosz
lányt őriz az emlékezet. Azonban Temesi 
macskakölykeitől nem a selymes simoga- 
tás érzete idéződik fel ujjainkon, csak egy 
fintor az orrunkon.

Valaha szokás volt a színpadon, hogy 
a legelején nem a főalakok jelennek meg, 
hanem dajkák, kocsisok, szakácsok... 
Talán erre gondol szerzőnk, amikor 
Bartókot először valami vénhedt peszt- 
rának alacsonyítva hozza színre? Hogy 
aszongya: „ilyen is lehetett, olykor?”... 
Vagy megint egy olcsó rendezői fogás, a 
szereplőket előbb gödörbe állítja, hogy 
amikor kimászik belőle, csodálkozzunk: 
jaj, milyen nagyok?

Nem; azt hiszem, semmiképpen nem 
szándékozott a „nagysággal” hatni. 
Annak idején kiváló első regényében, a 
Porban elkap ugyan „egyfajta nagyságot”: 
az öreg szegedi mesterember nyitáskor 
beül a tiszaparti nyárikertbe és éjfél fe
lé, záróratájban bediktálja: „Volt százkét 
söröm!” Másféle nagyság -  nem „élhető” 
és személyközeibe nem hozható szerzőnk 
számára. Amikor Szalay Lajos, a nagy 
grafikus, hosszú száműzetés után haza
tért, meghökkentve tette szóvá, hogy az 
itthoni fiatalok mennyire félnek a nagy
ságtól. Hogyan kell ezt érteni? -  kérdez
ték sokan... -  így, ahogyan most Temesi 
produkálja.

Az olvasó most azt kérdezheti: ha már 
Szerzőnk a legérzékenyebb lelki felület, a 
mazochizmus falravetítésével kezdi, mi
ért nem a zseni gyerekkori ekcémájával 
indít? Stílszerűbb, sőt szakszerűbb is le
hetett volna. De ha in médiás res, a nagy 
életviharok sötét fellegtorlódásainak vi
harfényeiben akarja először megidézni (á 
la Les Preludes), miért nem első feleségé
nek, e remek, tiszta jellemű asszonynak 
tragikus méltóságú visszavonulásával 
nyit?... Nem, nem; szerzőnk már az elején 
elő-előhalássza a két felvidéki csiniba
bát (tudnivaló: a csini szó eredetileg „kan

cacsikó” jelentésű, akik szervezetten és 
módszeresen megkísérelték elcsábítani a 
zeneszerzőt, mivel esetleg egy kis fülledt
séget, botrány-aromát lehetne úgy bele
keverni az életrajzba, egy kis élhetőbb lá
tomást „kölcsönözni”).

Temesinek nemcsak a zeneszerző 
„szakmai” életrajzához sincs kulcsa -  so
hasem olvastam még zenétlenebb zenész
életrajzot - , hanem műve egyáltalán is 
nélkülöz valamelyes vezéreszmét. Annak 
idején, amikor én még fiatal szerkesz
tő voltam, Bartókból mindenki csak a 
nemzetiségek gyámolítóját, a demokrata 
kultúrpolitikust látta és idézte, a Bu§ifa- 
leveleket, a bihari és máramarosi román 
gyűjtéseit, és állandóan csak sikerdarab
jait játszották, az Öt román táncot hege
dűre, a Két román táncot zongorára. A 
Profán cantatájában — a szarvassá vált fi
úkban — csak a helyi, állítólagos néptör
téneti legendát emlegették, míg Bartók 
a lokálisban felismerte az egyetemest, 
addig kritikusai az egyetemest akar
ták belegyömöszölni a helyibe; nem vet
tek tudomást az uráli Termesz viharis
ten mítoszáról vagy azokból a csodálatos 
aranyleletekről, amelyek pl. a legkiseb
bik fiú szarvassá válásának pillanatát 
ábrázolják...

Egyszer készültünk kiadni egy tanu
lóifjúságnak szánt népszerűsítő életraj
zot Bartók Béláról; egy kedves, de idő
sebb zenetudósnő írta meg. Ám, hogy 
megnyugtassuk magunkat, kellő szám
ban előfordul-e benne Bu§i(a meg az em
lített kelléktár, kerestünk egy román re
ferenst... Zeno Vancea marosvásárhelyi 
zenetanár (és néhány ritkán játszott ze
nemű szerzője) „perfekt” tudott magya
rul, a legelvtársibb viszonyok közt is kel
lemes úriemberként szokott viselkedni.

Nos, meg is írta a véleményezést a 
megfelelő módon, mikor elbúcsúztunk tő
le, könnyed, kissé tettetettnek ható szó
rakozottsággal, amúgy fél szájjal meg
jegyezte: „Tudja, nem azért mondom; 
mert engem személyesen nem érint... de 
nem kellene valahova beírni a kéziratba, 
hogy ez a Bartók Béla magyar zeneszer
ző volt?”

Talán most ártott volna, ha egy szer
kesztő figyelmezteti Temesit is, hogy ez a 
Bartók -  tényleg zeneszerző volt, és tény
leg nagyon komoly?

Persze, tréfa ide meg oda, sok szó esik 
Temesinél is zenéről; éppen úgy, mint 
minden másról. Még az is megtudható be
lőle, hogy Chicagót a valódi indiánok úgy 
ejtik ki, hogy Sikegu... Olyan az egész, 
mint valami hatalmas böf-saláta (mond
ják francia meg orosz salátának is, ma
gyarul azonban marhasalátának sohse, 
mert gyakran csirke-mellehúsa darab
kákat metélnek bele)... Szóval tele vol
na ízletes falatkákkal is, murok, zöldbor
só, satöbbi, a husik mellett, ám az egész 
élvezhetetlen, mert majonéz helyett va
lószínűleg szalakálival csípősített tejbe- 
grízzel van leöntve.

Arra a kifogásunkra, hogy „tücsök és 
bogár”... A legnagyobb rovargyűjtemény 
sem fejezi ki magát a természetet; meg
annyi feltűzött ízeltlábú sem képes visz- 
szaadni egy nagy rengeteg erdő félelmetes 
suttogását vagy félelmetes hallgatását, 
vagy a lápokból néha előszisszenő, kuj- 
torgó lidércfényeket stb. -  azt mondhatná 
valaki, egy csepp is tenger...

A tücsökciripelésből is lehet ábrán
dos kamaraszimfóniát komponálni révü- 
letesen mély osztinátókkal, ha az ember 
történetesen Krúdy Gyula... Ami pedig 
a „bogarat” illeti, itt vannak például az 
óegyiptomiak: ők például a Kozmoszról 
alkotott víziójuk középpontjába a ganaj- 
túró bogarat állították (illedelmesebb ne
vén: a galacsinhatót)... Ez minden nap
szakban más néven túr vagy hajt: reggel 
például Cseper: fölgurítja a napot a látó
határ széle fölé és akkor a nap -  felcse
peredik! És biztos, hogy a német Käfer, 
azaz „bogár” is e Chepertől származik.

Szóval, nem az adalékanyagok apró- 
cseprőségével van baj, hanem az egybe
foglaló látomással, ami megadná az egész 
ízét-színét.

Széchenyi István egyszer valahol vala
mi olyasmit írt, hogy a kávéfőzéshez nem 
elég a jóindulat, a tehetség is kevés, sőt 
a zsenialitás sem segít: kávét tudni kell 
főzni! És nyilván ez a helyzet a majonéz
zel is!

Azért valahol a könyvön rajta van a 
szellem nyoma. „A borítót Gerhes Gábor 
tervezte”. A hátsó fülön a szerző, cini
kusan vállalt, vállra-szemre omló fehér 
pávián-frizurával. A címlapon Bartók 
legangyalibb fényképarca, de fején indi
án tollkoronával; nem ám sas- vagy kó- 
csagtollakkal, hanem baromfiudvar aljá
ról felsepert hulladékokkal. A halszélen 
(vagy másképpen tájolva jobbszélen) há
rom szakadt piros-fehér-zöld tollú... 
Kifejezi a könyvet, találóan.

*Temesi Ferenc: B artók. Budapest, 
Alexandra, 2012.
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TÓTH MÁRIA

A  te n o r
Folytatás előző számunkból

Ráckevei Gedeon az anyját otthagy
ta az árnyékos, hűvös konyhában s ar
ra gondolt, ma lesz a napja, hogy újból 
elbeszélget a színészekkel. Ha bérlet
tel jönnek az emberek a színházba, nem 
azt jelenti, hogy unalmasan előadott is
métlést lássanak, az évekig menő dara
bok mindig újak és újak kell hogy legye
nek. Ahány este, annyi újrafeltámasztás. 
Ráckevei nagyban készült a színészek
kel való beszélgetésre, mert egy rendező
nek erre is kell időt szánnia, s miközben 
emigyen meditált, berontott az irodájába 
Pali bácsi, a portás.

-  Gedeon úr, már jön, már itt van a 
lépcsők aljában...

Ráckevei felcsattant.
-  Beszéljen érthetően, ki az Isten jön?
Az alacsony, tömzsi emberkéből fölfa

kadt:
-  Weisz úr, a főrabbi, az, az... Magát 

keresi.
Egy kéz belökte az ajtót, Weisz úr, a fő

rabbi lépett be a színre. Köszönés helyett, 
in médiás rés, belevágott:

-  Mondtam, hogy beszédem lesz magá
val, hogy pont ma fel fogom keresni...

Ráckevei, ahogyan elnézte a főrabbit, 
látta, hogy van rajta valami titokzatosság, 
ami feledtette a rútságát, esetlenségét.

A rabbi azt hadarta:
-  Maga az én emberem, akit hónapok 

óta keresek, maga fogja megtanítani ma
gyarul a melamédet.

Ráckevei Gedeon pillanatokon belül 
tájékozódott, lélekben menten odasorolt a 
főrabbi mellé, de izgatottságát a világért 
se árulta volna el.

-  Talán innánk előbb egy kávét.
A főrabbi lerogyott a kopottas bőrpam- 

lagra.
-  Azt mondja, hogy kávézzunk? De 

uram, a maga kávéja kóser?
A rendező erőteljesen rábólintott, egy 

kis hazugságból ő sose csinált kázust.
-  Na hallja, Weisz úr, világos, hogy kó

ser kávé, kérem, ne sürgessen engemet... 
Maga mit képzel, nekem nincs ezernyi 
bajom? Ezt a kis színházat a nézők ta rt
ják el, mert bérletet váltanak. Ugyanazt 
a darabot kétszer, háromszor is megné
zik, s ehhez a színész minden este tudása 
maximumát kell kiadja magából. Az iro
dalmi lapok, a könyvek, a színházak élte
tik a magyar kultúrát.

Weisz úr mélyet szusszantott.
-  Na ne mondja...
Gedeon úr kiment a titkárnőjéhez ká

vét rendelni, s amikor visszatért, a rabbi 
ott folytatta, ahol abbahagyta.

-  ... szóval magának se nyakig tejfel az 
élete.

Ráckevei rákönyökölt az asztalra.
-  Az összmagyar kultúráért áldozatot 

kell hoznunk. Maga, főrabbi úr, mit kép
zel, a világkrízis nem érinti a kultúrát is?

Weisz úr, a főrabbi vakargatta a 
fejebúbját, feltörő sóhaja hörgéshez ha
sonlított.

-  Áztat már nem is merem megkérdez
ni, hogy mennyi a maga fizetése, hogy 
mennyit zsebel be havonta egy színész...

Ráckevei Gedeon azt mondta:
-  Nietzsche szerint a művészet azért 

van, hogy ne pusztuljunk bele az igazság
ba. Úgy bizony...

A Weisz névre hallgató főrabbi nem so
kat tudott erről a bizonyos Nietzschéről, 
s ezért csak hallgatott, töményen hallga
tott.

A titkárnő beröppent a színre a két csé
sze kávéval, a a főrabbi egészen közelha
jolt a tálcához. A füle tövét vakargatta.

-  És most tulajdonképpen melyik a kó
ser kávé?

Ráckevei Gedeon minden kérdésre ké
szen állt.

-  Világos, hogy mind a kettő kóser.
Weisz úr ebben végleg megnyugodott.
-  Na ja -  és mohón belekortyolt a ne

dűbe.
Várakoztak egyik a másikra, a másik 

az egyikre. Ráckevei szerint ha ez a fő
rabbi elfáradt ide, annak nyomós oka le
het. A főrabbi kérdése bizalmaskodásnak 
hatott.

-  Akkor tisztázzuk, mennyit penget le 
az állam havonta a maga kezébe?

A főrendező arcán mosoly kenődött 
szét, ami önsajnálatként hatott.

-  A román állam rövid pórázra fogta a 
színházakat, az én penzumom havi 1400 
lej, de a színészeké ezer alatt van. És úgy 
tessék elképzelni, hogy ezért a semmicske 
pénzért minden nap ki kell bújjanak a bő
rükből, újfélét, mást produkálni, mert kü
lönben a bérletes néző miért jönne vissza...

M uhi S án d o r g ra fik á ja

Weisz úr, a főrabbi, nagyon fehér öklé
vel hirtelen az asztalra csapott.

-  Ide süssön, én jó időre gazdaggá te
szem magát, én havonta ötszáz dollárt 
számolok le a maga markába... Érti?

-  Értem én, hogyne érteném, de mire 
fel? Mit kell nekem produkálnom ezért az 
összegért?

A főrabbi felnevetett.
-  Semmi lehetetlent, meg kell taníta

nia Wibrovszkij Áront, az imaház kán
torát magyarul, lévén az ő anyanyelve 
lengyel és héber. Világos, hogy ezeken a 
nyelveken képtelen értekezni a magyar

zsidókkal -  s itt belekezdett a melaméd 
sorsának az elmagyarázásába: -  A nagy
szüleit holmi lengyel katolikusok men
tették ki a varsói gettóból. Azt tudhatja 
maga is, hogy a világ katolikusságának 
fő bástyája Lengyelország volt és maradt. 
Ezek a lengyel katolikusok olyan szeren
csésen mentették ki a Wibrovszkij csalá
dot, hogy Svájcig meg se álltak velük, on
nan irány Marseille, ahol hajóra rakták 
őket, elringtak egészen a Szentföldig, az 
ő szülei már ott születtek. Egy gazdag 
zsidó vette meg Áron urat kántornak, az 
ő régi, kedves imaházába; kizárólag ott 
imádkozhat. Látta ugye a melaméd ar
cát, lerí róla, hogy gyerek maradt, őrült, 
szent, hagyja, hogy mindez leríjon róla. 
Mert világos, hogy a zsidóság köréből ke
rültek ki a feltalálók, a próféták, és pró
féta csak zsidó lehet. Most ott tartunk, 
hogy ez a mi prófétánk végre el kell jus
son a pórnéphez. A zsidók feszt a jóság
ról prédikálnak, arra biztatják a hívőket. 
S itt ugrik be a magyar nyelv. Ráckevei 
úr, maga nyitja majd ki Áron előtt a ma
gyar nyelv ajtaját. Havi ötszáz dollárért, 
ezt is a mecénás állja. Na, mit szól hozzá, 
én magát néztem ki erre a célra.

Ráckevei Gedeon kétszeresen pofára 
esett, neki soha életében nem volt ötszáz 
dollár a zsebében és sose bíztak rá egy 
szent embert, egy prófétát: itt van, vedd 
kézbe és tanítsad meg magyarul. A ma
gyarság államnemzet, de kultúrnemzet 
is, s ezáltal lesz naggyá.

Ráckevei ott könyökölt az íróasztalán, 
ajkán nem volt súlya a szavaknak.

-  Van magának fogalma, hogy mit kér 
tőlem?

A főrabbinak volt. Okos és rafinált lé
tére, amilyen csak egy zsidó lehet, tudta, 
mit beszél.

— Na ja ... Én ott, a temetőben magát 
néztem ki erre, mert egy banális magyar
tanár nem ér fel ehhez, nekem olyan va
laki kellett, aki hasonlítson Áronra, szó
val, aki nem egészen normális, aki egy 
egészen kicsit szent is, meg próféta is. 
Magára fog reagálni a kántor, ez a len
gyel magára fel fog nézni, magára figyel
ni fog. Higgyen nekem! Az emlékezés nél
külözhetetlen lételem, az emlékezés egy 
létszakasz rekapitulációja. Ehhez szavak, 
méghozzá magyar szavak kellenek, nél
külük nem megy. Hónapok óta kerestem 
egy embert, akit Áron mellé állíthatok.

És csoda ment végbe: Ráckevei Gedeon 
ráállt az egyezségre, ugyanakkor tanár 
is lett belőle. A rendező már ott, a sír
kőavatáson kiérezte a szavak hiányát, a 
modor és a modorosság között nagy kü
lönbség van, s ezért kirítt a dallamokból 
némi modorosság, ami olykor az egyházi 
zenét is fenyegeti. (Már csak az ismétlé
sek miatt is.) Miután megegyeztek, kezet 
fogtak.

Ráckevei Gedeon terve az volt, 
hogy másnap elmegy az imaházba, a 
melamédhez, és majd hazaviszi magához, 
a mama régi házába. Ám délután hiába 
került fekvőhelyzetbe, nem és nem jött 
álom a szemére. Már sejtette, hogy vala
mi angol keveréknyelven fognak közeled
ni egymáshoz. Vacsora közben aztán szó
fukar rövidséggel a mama tudtára hozta, 
hogy a zsidó kántor rendszeresen ide fog
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eljárni hozzájuk, majd ő tanítja meg ma
gyarul.

-  Jaj, csinálni kellene egy kis sósaprót, 
kínálás végett. Mit szólsz hozzá? — lelken
dezett a mama.

A Gedeon nevű fiú öregesen, fáradtan 
reagálta le az anyja szavait:

— Semmi szükség rá, mert ő csak kó
sert eszik. A vízen kívül a kántor úgyse 
fogadna el egyebet magától.

Gedeon úr egész áldott nap a szavakra 
gondolt. A kántort nem akármilyen ma
gyarra kell néki megtanítania, hanem 
olyanra, ami kiszolgálja a közösségi mo
dort, például olyasmiről beszélni, hogy 
egy zsidónak miért fontos jónak lennie. A 
filozófiában a mindennapi nyelv nem az 
utolsó szó, elvileg minden ponton kiegé
szíthető', javítható és túlhaladható. Csak 
azt ne feledjük, hogy az övé az elsó' szó is. 
A főrendező' szerint a filozófia mindig hoz
zájárulhat a problémák tisztázásához.

Ráckevei Gedeon meditálás közben 
még röhégcsélt is magában és Istent hor
gas elméjű alkotónak nevezte, amúgy be- 
cézésként. Mert a melaméd optimális 
eló'adásmódja tökéletes volt, az ének tech
nológiája komoly előtanulmányt sejtetett, 
csak közben történt még valami: amíg a 
melaméd énekelt, az előadás lett, s ő bril
lírozott. Éjszaka a főrendező, úgy eldől
ve az elaggott test nyűgei alatt, oldozta 
a hallott dallamot, s az emlékekből pis
logta elő a kérdést: ez meg mi volt? A te
norhangnak nem volt súlya, csak állan
dó hiánya. Áron zsidó Istene ültette el 
ezt a csodát a torkában, hogy nyitogas- 
sa vele a lelkeket. A melaméd hangjában 
benne volt a lengyel ősök gettójának a fé
nye, az derült rá a mögöttes tragédiára, s 
ez bizony gyötrelmes valami volt. Mikor 
Európában már alig van zsidó, az emig
ráltak vigyáznak rájuk, az itthon mara
dottakra, nehogy kivesszen az írmagjuk. 
Ráckevei Gedeon önkínzó szembenézé
se magával meg a pajeszos kántorral, aki 
birtokában volt valaminek, amihez ő nem 
ér fel, sejtette a holnapot.

Éjszaka Gedeon úr arra gondolt, mi
vel ez a tenorhang sose fog színpadra fel
lépni, ő bizony kisajátítja saját magának: 
énekelve fogja megtanítani a magyar 
nyelvre. Emigyen ő, egyedül ő fogja birto
kolni a ritka kincset érő hangot. A városi 
imaház mellett itt lesz, nála, a mama há
zában, ahol a melaméd magyar népdalo
kat fog előadni. Mert ha igaz, hogy a zsol
tároknak nincs prózanyelve, de van ám a 
magyar népdalnak. Ő majd szalagra ve
szi, s attól kezdve már kizárólag az ő ma
gántulajdona lesz.

Másnap reggel elment a zsinagógába, 
üresség, suttogó beszéd, néhány kappedlit 
viselő, idős ember takarított, s ő az egyik
től megérdeklődte, merre is van az ima
ház. Azt a választ kapta, hogy itt a szom
szédban, szemben a volt zsidóiskolával. 
Gedeon úr már messziről meglátta a két
emeletes épület előtt a melaméd fehér ko
csiját. Szinte lopakodva ment odáig. Nem 
rontott be, előbb hallgatózott, s nem hitt 
a fülének meg a szemének; az imaház du
gig volt hivőkkel, akik a fal felé fordulva, 
hajlongva imádkoztak. A sarokban, szin
tén a fal felé fordulva ott rezgett a kán
tor magas alakja, mintha szél kapott

volna bele sudár nyárfába. Hirtelen egy 
hang azt mondta: még énekeljél nekünk, 
Áronka!

Az Áron nevű egyén, mivel nem értett 
magyarul, sehogyse reagált erre a felhí
vásra. Ráckevei Gedeon benyitott, a szá
raz fapadló nagyot nyekkent a lába alatt, 
mert az ő testének még életes súlya volt. 
A zajra menten felneszeit a kántor, s a hí
vők döbbenetére odasietett a főrendező
höz. Angolul szólalt meg, hibátlan angol
sággal, ahogyan csak a szigetországban 
beszélnek:

Muhi Sándor grafikája

-  Ó, már vártam, a főrabbi említette, 
hogy majd felkeres. Maga lesz az én ma
gyartanárom.

Gedeon úr megdöbbent, hogy a kántor 
nem csak úgy tudogat angolul, hanem is- 
kolázottan beszél, mert ott, a Szentföldön 
ez második anyanyelvnek számít.

A főrendező, elég bajosan keresgélve a 
szavakat, azt mondta:

-  Ha van ideje rá, most elmehetnénk 
hozzám, haza...

A kántor igenlően bólintott, s beültek 
a melaméd luxuskocsijába s a Ráckevei 
ház elé hajtottak. A kántor a ház frontja 
és a belső berendezés láttán azt hajtogat
ta: how nice, how old fashion...

A zongora régi volt, még az öreg 
Ráckeveiné vette egy zsidó családtól, aho
vá bejárt takarítani, de a Gedeon nevű, 
szépreményű fiúnak tökéletesen megfe
lelt, minden szempontból megfelelt. A fő
rendezőn volt a sor, hogy a kántort leve
gye a lábáról, amikor kijelentette:

-  A magyaroknak gyönyörűséges nép
dalaik vannak, maga énekelve fog meg
tanulni magyarul. Na, mit szól hozzá?

A melaméd egyenesen el volt ragad
tatva ettől a lehetőségtől, s a főrendező 
menten belevágott a Kék nefelejcs, kék 
nefelejcs kezdetű népdalba. Előbb lepö- 
työgtette a dalt a zongorán, s a kántor 
röptében fogta a dallamot. Olyan kíván
csisággal srófolódott fel a figyelme, mint 
a lámpa kanóca.

Gedeon úr előkapott egy füzetet, bele
írta a népdal szövegét, majd külön a sza

vakat is, aztán rögzítette a magánhang
zókat, mert azok nélkül nincs magyar 
nyelv.

A kántor „röptében” tanult. Miután 
Wibrovszkij Áron már majdnem tökélete
sen produkálta magát, berontott a szobá
ba a mama, arca pírban égett.

— Jaj Istenem, jaj nekem, de gyönyörű
séges volt...

Gedeon úr lefordította a kántornak a 
lényeget, mire az elegáns mozdulattal aj
kához emelte a madárcsontú öregasszony 
kezét és csókot lehelt rá.

A főrendező a könyökénél fogva toszo- 
gatta kifelé a szobából jóanyját, aki feszt 
azt motyogta maga elé:

— Jaj, megcsókolnám, de nem merem, 
ez egy szent ember...

Mielőtt elváltak volna, Gedeon úr be
leírta a füzetbe: én most tanulok magya
rul... S a kántor ezzel a mondattal tért 
vissza az imaházba: híveim, tanulok ma
gyarul.

A hívők feléje fordultak, arcuk felra
gyogott, s utána újból a fal felé fordultak 
és kórust alkotva ismételgették: tanulj 
meg érettünk magyarul, Áronka!

Az ősök gettóbeli szenvedése ezen a na
pon rátelepedett a melaméd arcára s ez 
még inkább gyerekessé tette, mintha a 
körötte lévő hívők leszármazottja len
ne. Az imádságos hangulat attitűd, ami 
a szavak értelmétől függetlenül uralta a 
hangulatot az imaházban.

Az emlékezés helyei olykor visszanéz
nek a leszármazottakra, elárasztják őket. 
A melaméd a varsói gettóról csak a nagy
szülei révén jutott emlékfoszlányokhoz, 
így aztán a történelem most időn és tere
ken át elárasztotta.

És Gedeon úr, valahányszor találkoz
tak, úgy hallgatta a kántort, mitha egy 
nagyon őszinte gyónás történnék közöt
tük. A múló napokkal a kántor angol szö
vegébe mind gyakrabban betértek a tisz
tán, szépen kifejtett magyar szavak, és 
Gedeon úr mindezekre úgy fülelt, mintha 
ő most pont Isten tornácán ülne. Talányos 
pillanatok voltak ezek. Van ilyesmi is az 
életben, a dolgok jól mennek, de — habár 
a szerencse karnyújtásnyira van tőled — 
te elmész mellettük. Lehettél volna bol
dog is, de te mégse lettél. Igen ám, de a 
tragikus végkifejlet mögött áll az Isten. 
Ilyesmi csak tőle telhetett ki.

S a csoda egyszerűen ment végbe, nap
ról napra.

Ráckevei Gedeon a világ legtermésze
tesebb dolgának fogta fel, hogy a kántort 
kiemeli az imaházból, mert most, a XXI. 
században az egyház szolgálói magán
életet is kell éljenek. Naponta elment az 
imaházba, s utána a kántorral a város
ban bolyongtak, vagy az öreg Ráckeveiné 
házában, ahol a rendező lepötyögtette 
a zongorán a soron lévő dalt, s a kántor 
menten utána énekelte. Aztán felvirradt 
az a nap is, amikor a kántor azt mondta:

— Én, én zongora...
Gedeon úr szeme tágra nyílt. Áronka 

zongorajátéka pont olyan tökéletes volt, 
mint az angol beszéde. Ahol belőle kán
tort faragtak, ott minden tökéletes kel
lett hogy legyen. A melaméd nevetése ott

> > > > >  folytatás a 16. oldalon

15



HELIKON

folytatás a 15. oldalról

pattogott a billentyűkön, fehér, kis neve
tések röpködtek az öreg házban.

Együtt mentek el Pécsre, ahol hí
res balettkar működött. Ráckevei Ravel 
őo/erőját akarta látni. Wibrovszkij 
Áron el volt ragadtatva a produkciótól. 
Másnap Gedeon úr bemutatta a csárdást 
a melamédnek, nem azt a parasztos, to- 
tyogós táncot, a kettőt jobbra, kettőt bal
ra, hanem amikor a táncolok a kisharang 
sasszéit táncolják, dobbantásosan.

Ha a tanár módszerével oktatta vol
na Gedeon úr a melamédet magyarra, 
az többnyire meddő élettapasztalatokhoz 
hasonlított volna, úgy a kántor mit se tu
dott volna arról a pusztai, kissé mongolo
id népről.

Gedeon úr az egyik ebédkor elmagya
rázta az asztal mellett álló mamának, 
hogy nem a biblikus szavak nyitnak aj
tót a kántor előtt a magyarság felé, ha
nem ha megmutatja neki az emberektől, 
a növényektől, az állatoktól nyüzsgő vilá
got. S a melaméd leste Gedeon úr ajkáról 
a magyar szavakat.

A helyzet csodájához tartozott, hogy 
Áronka gyerekes volt, Gedeon úr pedig 
most ott tartott, hogy az élete a fiatalság
ból átfolyt a korai öregedésbe, vele az volt 
a helyzet, hogy a férfikor elmaradt, vala
hogy kimaradt az életéből. Ritka flörtjei, 
szeretkezései nem hagytak emléket ben
ne.

Gedeon úr nem iktathatta ki az életé
ből a melamédet, mert a boldogság vágya 
hozzákötötte, s ő mindenáron, csalafin
tasággal is boldog akart lenni. Jó rende
ző volt, s mint ilyen, tudta, hogy a szín
padon mindegy, hol vagy, ahol magyar 
szó zeng a deszkákon, magyar fülek
nek, ott a 15 millió magyar agya és szí
ve van jelen. Kell-e ennél szebb kulturá
lis globalizáció? Mert ott van elásva az 
isteni szintű kitolás: a világ legzengzete- 
sebb tenorjai, a zsidó kántorok, sose fog
nak színpadra lépni. (És világviszonylat
ban tenorhiány van.)

Egy szürke hétköznapon Ráckevei iro
dájába berobbant a főrabbi. Se jóreggelt, 
se jónapot, levágta magát a bőrfotelbe, és 
fejhangon kiáltott fel:

-  Maga, Gedeon úr, egészen megőrült, 
maga engemet tönkre akar tenni, hogy 
Áronkát a városba sétáltatja, kiviszi vi
dékre, majd haza, magához s ott kornyi- 
kálnak...

Gedeon úr nem számított rá, hogy a fő
rabbi ilyen hamar fölkeresse, de tökélete
sen nyugodt maradt.

-  Weisz úr, higgadjon le, mi most a 
XXI. században élünk, s maga engemet 
arra vett fel, hogy Áronka képes legyen 
magyar szavakkal a hitsorosokkal érte
kezni. Az emberek, akik az imaházba be
térnek, magyar zsidók. Áronka viszont 
semmit se tud a magyarokról. Tehát ez 
a nyelvtanítás valami kitáguló élet. Ért 
ugyebár engemet? Manapság az egyház 
kapcsolata a hívőkhöz már valóban egy 
új kötődés. Áron, a kántor most ott tart, 
hogy már képes tanítani a hívőket.

-  Hogy miket beszél maga, hogy mi
ket... -  nyögte Weisz úr.

-  Majd, ha hazamegy és elgondolkozik, 
rájön, hogy nekem van igazam. Mi a fené
től olyan virágzó állam Izrael, na, mitől? 
Attól, hogy ezt az én teóriámat ők már 
régen felfedezték. Át kell lépni a biblikus 
Ószövetségből a XXI. századba.

Weisz úr váratlanul és hirtelen felne
vetett.

-  Hallja, maga okosabb, mint egy va
lódi zsidó... -  s ezzel belenyúlt a kabátja 
belső zsebébe, elővett egy fehér borítékot, 
és lecsapta az íróasztalra. Se köszönés, se 
egyéb, kivágtatott az ajtón.

Gedeon úr előbb csak üldögélt, majd jó 
sokára belenézett a borítékba. Benne volt 
az ötszáz dollár.

S ahogyan múltak a napok, Wibrovszkij 
Áron úgy töltődött fel magyar szavak
kal, s a hitsorsosok menten előhozakod
tak bajaikkal, tanácsokat kértek tőle. 
A melaméd a magyar szavak lajtorjáján 
ereszkedett le a magyar zsidókhoz. S még 
csak most szerette meg igazából őket. 
Már sok mindent tudott róluk, de ehhez 
ki kellett válnia az Ótestamentum zsol
táraiból.

Koncertekre is együtt jártak  Gedeon 
úrral. A kántornak volt zenei műveltsé
ge, s így, amikor egy magyarországi ze
nekar lejött Aradra Bartókot előadni, a 
melaméd ragaszkodott hozzá, hogy mind 
a hat vonósnégyest kétszer is meghall
gassa. A kántor világosította föl Gedeon 
urat, hogy Izraelben a Kodály-módszerrel 
tanítják a zenét az iskolában. Ezen vi
szont Ráckevei Gedeon csodálkozott el. 
Romániában semmibe veszik a Kodály- 
módszert, különben se férne bele a tan
tervbe, mert hetente csak egyetlenegy ze
neóra van. A Szentföldön így építkeznek 
ők egymásból, egymásnak, mármint a 
magyarból az ivritbe.

Gedeon úr egy zongorával kísért nyelv
lecke után a kántor tudtára hozta:

-  A római katolikus teológia hirde
ti meg a leghatározattabban az örök éle
tet. ..

A melaméd úri család gyermeke volt, 
került minden témát, ami a vallásokat 
érintette, így tehát ezt se kommentálta.

Egyik éjszaka Gedeon úrnak eszébe 
jutott, hogy Áronnak „be kellene mutat
nia” Aradot, a tragikus várost, úgy, aho
gyan beleíródott a magyar történelem
be. Egyik délután kimentek autóval a 
gyoroki tóhoz, úszni, oda, ahol a víz jég
hideg, de ez a kántort csöppet se zavarta. 
Fürdés után elfeküdtek a puha füvön.

-  Tudod-e, hogy Arad a XIX. század 
legtragikusabb városa, itt végezték ki a 
13 forradalmárt, erre fel aztán az ara
di nők tömeges gyászt hirdettek meg, 
achátköves fülbevalót rendeltek maguk
nak. Tüntető és hivalkodó gesztus...

S miután leszállt az este, sorra megszó
laltak a falusi templomok kisharangjai.

A kántor nem szűnt meg csodálkozni, 
hazafelé menet, az autóban azt hajtogat
ta:

-  A magyaroknak pont olyan viharos 
a történelme, mint a lengyeleknek... — S 
ahogyan Wibrovszkij Áron belelendült 
a magyar nyelvbe, úgy lepték el az ima
házat a magyar zsidók, akik már pénz
ügyi tanácsokat is kértek tőle, a tenortól. 
A Maros túlsó partján van a Vesztőhely,

minden október hatodikán oda zarándo
kolnak el a magyarok, ott akasztották fel 
a vértanúkat. A kivégzést a katolikus mi
norita rend papjai asszisztálták, s az ő 
visszaemlékezéseikből tudtuk meg, ho
gyan is zajlott le minden, hogyan visel
kedtek a vértanúk. Gedeon úrtól kapott 
információt a kántor arról, hogy a város 
központjában van a Minorita templom, 
ami 1903-ban épült fel a vértanúk emlé
kére. Erről a templomról a rendező édes
anyja mesélt Áronkának, de arról lemon
dott, hogy bemutassa a híres Oláh Tibor 
esperes úrnak. Az se volt mellékes, hogy 
amikor feltűnt az utcában a melaméd 
luxuskocsija, menten besurrantak a 
Ráckevei ház konyhájába a szomszédok. 
Jöttek hallgatózni, megmerítkezni a nép
dalokban, a zongorajátékban. És Gedeon 
úr mindent felvett, rögzített. Egyszer, de 
csak egyetlenegyszer, bevitte a lemezját
szót a színházi nagyterembe és lejátszot
ta a színészeknek a kántor produkcióit. A 
színészek ámulatba estek, azt sóhajtoz- 
ták: kár, de nagy kár, hogy ez a hang a 
zsidó hitközségé marad.

Weisz úr, a főrabbi minden hónapban 
pontosan elhozta Gedeon úrnak az ötszáz 
dollárt. Ehhez se Gedeon úr, se a főrab
bi semmilyen kommentárt nem fűzött. 
Aztán felvirradt egy olyan nap is, hogy 
Gedeon úr kijelentette:

-  Weisz úr, ide figyeljen, én a felada
tomat teljesítettem, Áronka már szépen 
beszél magyarul. Ezentúl neki olvasnia 
kell, minél többet olvasnia...

-  Szó se róla, maga kitett magáért. Én 
levelet írtam Izraelbe, a szponzornak, 
hogy ő is tudjon a dologról, legyen nyu
godt, kedvenc imaháza nem üres. Tudja, 
hogy mi az én bajom, kong a templom, 
csak ünnepekkor, amikor a kántor behoz
za a hívőket, van némi mozgás...

A főrendező urasan viselkedett, nem 
froclizta a főrabbit.

Weisz úr váratlanul halt meg, s a hívők 
Wibrovszkij Áronból akartak főrabbit csi
nálni. Igenám, de Áron szponszora ebbe 
nem egyezett bele. A melamédnek ott kell 
maradnia az imaházban, ahol egykor az 
ő atyja is imádkozott.

A melaméd néha meglátogatta Gedeon 
urat, a főrendezőt, négykezest játszottak 
a ramaty zongorán és újabb népdalokat 
tanultak. Egyik délután a főrendező azt 
mondta:

-  Áronka, neked azt tudnod kell, hogy 
Krisztusban nagy szeretet lakozott a zsi
dók iránt, mert Jézus egyik húsvéton alá- 
szállt a pokol tornácára és felvitte onnan 
az Atya mellé, a mennybe a zsidó pátri
árkákat, királyokat, prófétákat, sőt, ma
gát Ádámot is, aki szintén ott ücsörgött, 
a szerencsétlen.

Az Áron nevű kántor bólogatott: — Úgy, 
úgy — mondogatta. Krisztusnak erről az 
átköltöztető tettéről semmit se tudott.

-  Szó se róla, szép volt tőle -  ismerte 
be.

A zsidóknak mindig voltak híres, szent 
rabbijaik, akik kézrátevéssel áldást osz
tottak, gyógyítottak, ennek a városnak 
viszont szent melamédje volt. S ez vala
hogy illett is ehhez a tragikus sorsú ma
gyar városhoz.
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XANTUS BORÓKA

M ahler
sám liján
Érdekes költó'i világ bontakozik ki 

Orcsik Roland harm adik versesköte
tében: a Mahler letöltve úgy közvetíti a 
szerzőnek Gustav Mahler műveihez és 
alakjához kapcsolódó személyes értel
mezését, hogy közben egyaránt építke
zik a századfordulón alkotó zeneszerző' 
és karm ester élettörténetéből, zenei és 
irodalmi recepciójából, s mindezt ze
ne- és tájélmény sajátos összekapcsolá
sával egészíti ki. A hét ciklust magába 
foglaló kötet alapos zene- és művelő- 
déstörténeti tájékozottságról tanús
kodik, s befogadásához az olvasótól is 
megköveteli legalább ennek töredékét.

Mahler alakja és a versek beszélő
jének hozzá fűzó'dő viszonya többféle 
szinten is megjelenító'dik a kötetben. 
Már a nyelvi, formai sokszínűségre va
ló törekvés is megidézi a mahleri élet
művet, valam int a zeneszerzői pálya 
állomásait magába foglaló Osztrák- 
Magyar Monarchia m ultikulturális 
hangulatát. A klasszikus formát kö
vetó' és szabad versek, a m agyar mel
lett a német és szerb nyelv jelenléte, a 
különböző terek bejárása Budapesttől 
Bécsig, a cseh Kalistétől a horvát 
Trstenóig, a Tisza-parttól Újvidékig, 
eltérő költó'i világok bevonása (Tolnai 
Ottó, Baka István, Gergely Ágnes stb.) 
és a klasszikus zenei darabok mellett a 
mai avantgárd és experimentális zene 
ikonjaira való utalás (Blixa, Laibach) 
a verseskötet változatosságát terem 
ti meg, ahogy Mahler zenei világát is 
a sokféleség, a hagyományhoz való ra 
gaszkodás mellett a meghökkentés jel
lemzi.

Hézagosán Mahler életrajza is kör
vonalazódik: Kalisté-ben született, zsi
dó származású volt, feleségét Almának 
hívták, budapesti tartózkodása után 
Bécsbe ment, majd egy rövid amerikai 
kitérő után újra visszatért Európába 
-  nagy vonalakban valami ilyesmit 
rakhatunk  össze. Az élettörténet te r
mészetesen csak alapanyag, egy-egy 
biográfiai momentumot is közlő vers 
esetében jól látható, ahogyan az á t
formálódik, például az Ady Endre 
Költözés Átok-városból című verséből 
mottóként választott sorral kapcsoló
dik össze a zeneszerző budapesti távo
zásáról szóló költemény (Budapesti mé
zeskalácsszív), vagy a 19. század végén 
élt, a nők alacsonyabbrendűségét h ir
dető német filozófus, Otto Weininger 
sora íródik rá  Alma asszony panaszko
dására (Alma egyedül). Mahler recepci
ója ugyancsak a kötet verseinek részé
vé válik: egyrészt utalásszerűén vonja 
be a vele foglalkozó zenetörténészeket, 
esztétákat, a darabjait előadó művé
szeket, karm esereket — többek között

Kathleen Ferrier, Solti György, Adorno, 
Fischer Iván neve kerül szóba —, m ás
részt, ahogyan az Anyagcsere című 
versben is, hosszasabban elidőzik a ze
netudósok, művészek Mahler-képénél 
(Jonathan Williams, Otto Klemperer, 
Slobodan Tisma, Ken Russell), akik
kel a mahleri mű terem ti meg az ösz- 
szekötő kapcsot: „hallod-e / jonathan 
williams / add nekem / mahleredet / s 
én neked adom / sajátomat”. Ezenkívül 
a kötet Mahler irodalmi recepciójából 
is ízelítőt nyújt, a zeneszerzőt felfede
ző m agyar írók, költők sorainak idé
zése vagy átírása révén: Csáth Géza, 
Baka István, Gergely Ágnes, Tolnai 
Ottó verssoraira, töredékeire bukkan
hatunk.

A lírai én szám ára Mahler alak
ja  részben azonosulási lehetőséget kí
nál, ugyanakkor távolságtartását is 
igyekszik megfogalmazni vele szem
ben. Mahler zenéjének felforgató ere
je, személyiségének nonkonformista 
vonásai szimpatikus beállításba ke
rülnek: olyan művészként jelenik meg, 
aki „beint kicsi Pestnek, u tána meg a 
nagy Bécsnek” {Finálé), és nemcsak az 
iróniára, hanem az öniróniára is fogé
kony {Gustav is kacagott). A zeneszerző 
iránti csodálat néhány kultikus gesz
tusban is kifejeződik, mint amilyen a 
bécsi Karlskirche, „Gustav és Alma 
pazar templomának” meglátogatása, 
valam int a Mahler-síremlék felkere
sése, de mégsem járu lnak  hozzá a kul
tusz megteremtéséhez -  a kötet szer
zője láthatóan óvakodik ettől.

Enyhe távolságtartás érzékelhető a 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht <4’ 
01”) című vers kezdő soraiban: „Arra 
gondoltam ma séta közben, / milyen 
jó, hogy te nem vagy / Alma, s én sem 
Gustav, úgy elhagy- / na a jövő, torzul
na arcunk a tükörben.” Sőt ennél is to
vább megy: a Lemezpattogás című vers 
Mahlere csoszogó öregemberként jele
nik meg, „rongyzsebkendőt szorongat, 
taktusokra dülöngél”, és a német nyel
ven éneklő előadót sem érti — alakja 
egyenesen szánalm at kelt.

Ez az ambivalens viszony a m ahle
ri hagyaték felhasználhatóságáról szó
ló versben csúcsosodik ki: „Behatolok, 
akár a kés, / az agyadba, Mahler / da
rabokra szelem / kihűlt történeted”, 
„majd újracsomagolom agyvelőd, a 
szétszedett tradíciót”, „felhasználom a 
kompozíciót: belőled varrom össze ma
gam” (Négy lebeny), amelyben a beszélő 
explicit módon kimondja, hogy a saját 
Mahlerhez fűződő viszonyának megfo
galmazásához, önmaga felépítéséhez a 
zeneszerző megidézett alakja, művei -  
az elismerés, csodálat mellett is -  első
sorban nyersanyagot jelentenek.

A kötetben a mahleri zene hallga
tása  és a természet — főként a Tisza- 
parti táj -  megfigyelése hasonló él
ményt nyújt. M indkettő a létezéssel 
kerül kapcsolatba, alapvető biológiai 
szükségletekkel, szinte eggyé lehet vál-
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ni mindkettővel: „letüdőztem az áram 
lást, / hangot lélegeztem ki magam
ból. / Hanggá égtünk egymás m ellett” 
{Rítus); „Légzésem a Tiszát követi, / ki
beszéli testem odújából, / hozzászokik 
a jeges levegőhöz, / m int a ta r parti fák 
közt / a ritka  m adarak” (Testem odújá
ból). „Matéria prim a” a természet és a 
zene is, elementáris erő működik ben
nük, összekötnek és magát a létet ér
telmezik újra.

Ennek köszönhetően term észet és 
zene jellemzői esetenként egymás
ba fordulnak: nem véletlen, hogy da
rázsfészek zümmögése veszi körül 
M ahler betonból készült síremlékét, 
ugyanígy az olyan képek, m int a vil
lámzene, a rovardal, a zene jég rianá
sa, az Adagietto kigomolygása a bé
csi őszbe is term észet és zene szoros 
kapcsolódását feltételezik. A term é
szeti hangok könnyen átfordulnak ze
neibe, ellenben a mesterséges zaj nem 
tud beépülni a komponált dallamba 
(.Harsog a mosógép), m int ahogyan a 
szintén mesterséges izzó sem tud gyö
keret ereszteni a tiszai alvilágban 
{Izzó az iszapban).

A kötet utolsó ciklusában egyre gya
koribbá válik a bentró'l kifele figyelés 
perspektívája (Ich bin der Welt, Testem 
odújából, Hallgatás, Jégvers). Ezekben 
a versekben a lírai én és a természeti 
körforgás között k ialakított párhuzam 
figyelhető meg: „Ahogyan a kertet a 
fagy, / körbevesz a bútorok hallgatá
sa”, majd a külvilág elől fokozatosan a 
zenébe és annak hallgatásába burko
lózik, amely olyan védőréteget képez 
számára, mint a talajnak az avar.

Ez az önmagába fordulás érthe
tő zárlata a kötetnek, amely elér
te alapvető tétjét: a mahleri életmű 
és a rárakódott tradíció át- és tovább 
értelmezésével a lírai én és a világ kö
zötti viszony újrafogalmazását kísérel
te meg, vagyis Mahler és életműve biz
tosította azt az egyik versben (A sámli 
árnyéka) megjelenő sámlit, ahonnan a 
világot más szögből lehet belátni.

Orcsik Roland: M ah ler le tö ltve . 
K alligram  Kiadó, Pozsony, 2011.
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KAÁLI NAGY BOTOND

Művirág a múltnak
Nem könnyű az élete a filmrendezőnek, 

ha egy sikeres filmjét folytatni szeretné. A 
sikert a drámaíróknak sem könnyű meg
ismételni.

A Bányavirág, Székely Csaba drámája, 
egy készülő' trilógia első részeként, nagy 
sikert aratott országszerte, és nem csak. 
Az erdélyi magyar létünk felszín alat
ti gondjait szókimondóan, fanyar humor
ba ágyazottan a néző arcába vágó drámát 
Sebestyén Aba magával ragadó dinamiká
val vitte színpadra Marosvásárhelyen és 
Budapesten egyaránt. Nemrégiben bemu
tatták a második részt: a Bányavakságot, 
ismét Sebestyén Aba rendezésében, ezút
tal is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Kistermében.

A publikum körül a tér elsötétedik, fal 
húzódik előttünk. Rajta hatalmas kép, 
egy szobát ábrázol, uralkodik a kisvárosi 
feeling. Bútorok a Mobexből, szarvasos ta
péta és szarvasfej trófea, agancsán ruhák 
lógnak laza egykedvűségben. Asztal, a 
műanyag abroszon váza, benne műanyag 
virág. A háttérben kanapé: egy nő egy kö
zépkorú férfival ül rajta. Mosolyognak. 
Úgy, mintha semmi sem történt volna. 
Pedig történt, és ennek hamarosan tanú
ja lesz a teremben mindenki.

Hirtelen (élő)zene hangjai bolygatják 
meg a nézői csevejjel tarkított csendet -  
a fal kettényílik, mögötte az említett ké
pen látható szoba tűnik fel. De a nő se
hol, a férfi hason fekve alszik a kanapén 
-  gyaníthatjuk, nem józanságában érte 
utol az álom. Beviharzik a nő és indulato
san felkölti a férfit: kezdődik az előadás. 
Ugyanarra a településre kerülünk, ahol a 
Bányavirág története zajlott, de időközben 
a községet visszaminősítették falunak. A 
férfi, Ince (Szakács László): a helység pol
gármestere. A sebhelyes arcú asszony, 
Iringó (Nagy Dorottya): a húga. Együtt él
nek a régi családi házban, a polgármester 
felesége autóbalesetben hunyt el — Iringó 
vezette az autót. A falu választások előtt 
áll, Ince vetélytársa a gyanús üzletek
kel dúsgazdaggá lett Izsák (Ördög Miklós 
Levente), aki előbbit folyamatosan terro
rizálja. Ám Ince bosszút áll: a másnapos 
reggelen a faluba érkezik Florin, a román 
nyomozó (Bányai Kelemen Barna), hogy 
kivizsgálja Izsák zavaros ügyeit. Ráadásul 
hazatér a városból az — állítólag — egyete
mista Izabella (Czikó Julianna e.h.), Ince 
lánya. Minden a feje tetejére áll.

Ismét jó előadást láthatunk. A mű, a 
színrevitel sem kelti a Bányavirág utóér
zetét: önálló produkciót látunk. Vannak 
utalások a Bányavirág szereplőire, de a 
színpadon nem látjuk őket. Az előadás a 
naturalista-realista vonalat követi, de ez 
nem az egykori Székely Színház realizmu
sa: a valósághű színrevitelt és koncepciót 
áthálózza a cinizmus, a kilátástalanságból 
eredő gúnyolódások tömkelegé. A sejthető, 
ám a váratlanság erejével ható színpadi 
helyzetek önmaga ellen fordítják e natu
ralizmust és a produkció paródiává válik. 
De nem gondtalanul nevettető paródiává: 
a bénító, elgondolkodtató humor színpadi 
varázslata ez, amely középtempós, harmo
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nikus dinamikával visz minket magával, 
a tragikus végkifejletig.

A Bányavirágban a karakterek kevésbé 
hangsúlyosak, ott a cselekményé a fősze
rep, míg a Bányavakságot mély, árnyalt és 
sokszínű szereplők jellemzik. Nagy telje
sítmény ez egy pályája kezdetén álló fiatal 
drámaírótól. Ince kétszínű és korrupt, el
lopja a falu területeit, titokban pedig rend
őrt hív, hogy leszámoljon korrupt ellenlá
basával. Manipulativ, de mégis jó testvér, 
féltő apa, aki a családjáért őszintén teszi 
mindazt, amit tesz. Szakács László em
lékezetesen formálja meg a folyamatosan 
verejtékező, „értelmiségi alkoholista”, ke
ménykötésű, de mégis megalkuvó férfit, 
akiből a történtek hatására elillan a bús
komorság — helyét az ösztön veszi át.

Szakács László és Bányai Kelemen Barna. Fotó: Rab László

Iringó az elégedetlen háziasszony ar
chetípusa -  testvérével való viszonya ko
rántsem felhőtlen, de szükségük van egy
másra, jobbíthatatlan hibáik ellenére 
is. Izabella titokban már három éve ott
hagyta az egyetemet, bolti eladóként ver
gődik és pénzre van szüksége, hogy egy 
drogbalhé következménye elől eltűnhes
sen az országból. Utálja a házat, meg
bántja a családját elvesztett apját, aki
nek mégis megmenti az életét — lefekszik 
Izsákkal. Aki a mű (és előadás) egyetlen 
egyoldalú karaktere. Korrupt, gátlástala
nul átgázol mindenkin, céljainak élő ösz
tönlény. Megerőszakolja Izabellát és meg
veszi Ince feje fölül annak szülői házát. 
Jóérzés, jóindulat -  mindez számára is
meretlen. Egyoldalú gonoszsága mögött 
szerzői szándék sejthető — a folyamatosan 
magyarkodó, gárdista jellegű jelmezben 
őrjöngő embert kicsit sem szabad megsze
retnünk. Kár érte: mert emiatt nem állhat 
be a gerinctelen, kisstílű, mégis szerethe
tő szereplők sorába, és éppen ezáltal lesz 
hiteltelen. Ördög Miklós Levente nagy
szerűen villantja meg a szereplő jellemvo
násait, nem ő, a karaktere valószerűtlen, 
míg a többiekhez hasonló figurákkal szin
te minden településen találkozhatunk.

Bányai Kelemen Barna Florinja feno
menális karakter, hitelesen és mulatsá
gosan jeleníti meg azt a kifejezéstelen 
koponyatérfogati vákuumot, amely a rend 
szolgáinak nem egyikén felfedezhető. De 
bunkósága látszólagos, tettetett: jellegze
tesen képmutató, igencsak ravasz szerep
lő, aki végül épp Incét, a feljelentőt, vala
mint a húgát kívánja letartóztatni. Előbbit

korrupciós üzleteiért, utóbbit szadista fér
je meggyilkolásáért. Jelleméből süt a több
ségi nemzet üres tekintetű, avagy gúny
nyal átitatott gesztusokban jelentkező 
ál-felsőbbrendűsége, és ezt a néhol megje
lenő ál-őszinteségi rohamok sem oldják fel. 
A jellemábrázolás szerves részét képezi a 
bamba arckifejezéshez, jellegzetesen gő
gös magatartáshoz és merev törvénytisz
telethez társuló akcentus -  mindez Florin 
saturészeg állapotában is megmarad, táp
talajt adva a nézőtéri röhögőgörcsnek. De 
ő sem kerülheti el a tragédiát. Az előadás 
végén tapasztalja meg, amikor a két ősel
lenség összefog: Izsák lefogja, Ince leszúr
ja. A gyilkosság elkerülhetetlen.

A mű (és előadás) végén egy pillanat
ra ablak tárul a jövőre is, sejthetjük a kö
vetkezményeket. Ince rajongásig szeretett 
házát megveszi Izsák, a rendőrt a hegyek
ben kaparják el, Izabella külföldre távo
zik, és marad a két testvér — árván, nyo
morban.

A Bányavakság a korrupció és a nacio
nalizmus kérdéskörét boncolgatja. Teszi 
mindezt a hatalomvágy lencséjén keresz
tül. A hataloméhség e környezetben túl
élési ösztön -  ha nem is elfogadható, de 
érthető. Az előadás egyik nagy jelenete a 
Florin és Ince közötti, kölcsönös utálattól 
izzó, az érzelmeket felszínre sodró párbe
széd. Együtt isznak és egymást anyázzák 
— itt érhető tetten a gyűlölet mögötti szo
morú egymásrautaltság, de ez nem válik 
meghatározóvá: a kölcsönös megértést le
hetetlenné teszi a generációs sérelmek so
rozata, amit nem old fel sem a felszínes 
tisztelet, sem a másik nyelvének ismerete. 
Székely Csaba apró dramaturgiai játékok
kal gazdagítja a darabot, míg Sebestyén 
Aba alig észrevehetőjelzésszerű mozzana
tok sorozatával teszi színessé az előadást. 
Amely nem old meg semmit és nem is kí
ván megoldani semmit. Helyzetet ábrázol, 
szereplőkkel — egy kis falu pár napjának 
történéseit merevíti az örökkévalóságba, 
olyan napokat, amelyeken úr a kilátásta- 
lanság. Hogy miként lehetne mindezen ja
vítani? Ezt a nézőnek kell eldöntenie. De 
azt látjuk, amint a giccses, mégis ottho
nos szoba eltűnik a sötétben, a gyerekkor, 
minden emlékével együtt a múltba vész, új 
világ új emberei jönnek, akiknek a pénz és 
a hatalom számít csupán. A régi szoba, la
kóival és azok kicsinyes, ügyetlen, mulat
ságos tulajdonságaival, túlélésért folyta
tott gyarlóságaikkal és bűneikkel együtt 
nem létezik már többé. Ok még emberiek 
voltak. A sötét jelzi: az érzelmektől men
tes, rideg és számító hatalom kora követ
kezik.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, 
Tompa Miklós Társulat. Székely Csaba: 
Bányavakság. Szereplők: Szakács László, 
Nagy Dorottya, Ördög Miklós Levente, 
Bányai Kelemen Barna, Czikó Julianna 
e.h. Zenészek: Fazakas Attila, Pál Tamás, 
Sándor László. Zene: Boros Csaba. Maszk: 
Benő Kinga. Díszlettervező-asszisztensek: 
Bajkó Blanka e.h., Hotykai Evelin e.h. 
Díszlet-jelmez: Bartha József. Rendező: 
Sebestyén Aba.
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[...] „One can only reach out to the universe 

with a gloved hand — that glove is one’s nation” 
(„az univerzum felé csak kesztyűs kézzel nyúlha
tunk ki, s ez a kesztyű a nemzetünk”) — foglal
ja nemzeti identitás és univerzalitás finom ösz- 
szefüggéseit rendkívül találó és mély értelmű 
metaforába W. B. Yeats, egyszersmind a nem
zeti önazonosságot az egyetemesség elérésének 
vagy megközelítésének a feltételeként elgondolva. 
Saját nemzetére vonatkoztatva hasonló képzetfor
mák mozgósításával tömöríti axiomatikus szen
tenciába (a „sic itur ad astra”-gondolat jegyében 
is) Ady Endre, hogy „a magyarság szükség és ér
ték az emberiség s az emberiség csillagokhoz ve
zető útja számára”. Babits Mihály ugyancsak le
szögezi a nemzeti jelleg értékképző' önállításának 
humánontológiai és értékfilozófiai, axiológiai bi
zonyosságát, amikor azt fejtegeti (szinte Adyt is 
visszhangozva) Trianon alatt és után, hogy ez „az 
a haza, melyet sohasem lehet az Emberiség ellen 
fordítani: mert kincse inkább ez az emberiség
nek, és sokasodása és gazdagodása”; „ez az a ha
za, amelyre igenis szüksége van az emberiségnek, 
amelyet meg’ kell őrizni az emberiség számára”. 
S midőn így vall: „Magyar vagyok: lelkem, érzé
sem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a vi
lágot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. 
Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem 
őrzök magamban minden színt, minden kincset, 
ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyar
ság színét, a magyarság kincsét!”; „azt mondhat
nám, amit Illyés: bármely nemzet kiveszése ilyen 
tragikus görccsel markolná szívemet. S azt, amit 
Széchenyi: mindig méltó feladat egy nemzetet 
megmenteni az emberiségnek.” „Egy színt a cso
kornak, egy hangot a koncertnek.” A megmentés 
gondolata pedig újra Adyhoz is visszavezet: „bár
mi áron meg kell védeni [...] egy fenyegetett faj
tá t”. Hiszen minden nép, minden nyelv és nyelv
haza egy megőrzendő' „külön látomás a világról” 
-  s „a nyelvi hazák halála metafizikai tragédia 
lehet az egész, emberi civilizáció számára” (aho
gyan pedig Szőcs Géza posztulálta).

A nemzetvédő minőségbölcseleti konklúzió így 
törvényszerűen teremti meg az etikai és a me
tafizikai belátás integritását. Babits szavaival: 
e „szerencsétlen és megalázott nemzet -  a harci 
erő védtelen áldozata — szellemi tekintetben sze
rencsésebb, mint a büszke hatalmasok: szabadon 
nézhet szembe a Gondolattal, melytől az Erő fél, s 
egyszerre szeretheti hazáját és az Igazságot”; „hi
szen az Igazság maga sem kívánhat itt egyebet, 
mint fölemelését ennek a boldogtalan népnek, 
melynek oly fájdalmasan igaza van”. „Mert erős 
a fegyver és nagy hatalmasság, / de leghatalma
sabb mégis az igazság.”

A sajátos nemzeti érték- és lényegvalósá
gok szükségszerűségét azután számtalan kor
társ kultúrtörténész és elméletíró irodalomtu
dós is csak megerősítheti. A nemzeti tudat és a 
nemzeti önazonosság metafizikája a teljes közös
ségi önmegvalósítást követeli („the metaphysics 
of nationalism speak of the entry into full self- 
realization of a unitary subject known as the 
people”) -  summázza Terry Eagleton. [...]

BERTHA ZOLTÁN: Szem pontok a m agyar  
nem zeti irodalm i parad igm áh oz. HITEL. 
XXVI. évfolyam, 2013. január
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Rekonstrukcióra váró 
„fenséges” Mozart-töredék
A nagy remekművek sikertörté

netét olykor felülmúlhatja egy-egy 
elhíresült töredék kalandos, az al
kotó fantáziát is gyakorta megmoz
gató utóélete. Egy korán elhunyt 
szerző befejezetlenül maradt műve 
mindig új kihívást jelenthet az utó
kor számára, és voltaképpen nem 
az a fontos, hogy milyen indítékból 
-  a velünk született „restaurátor
ösztön” működésbe lendülése ré
vén vagy a befejezettség-igény tá r
sadalmi megfogalmazódása (lásd: 
megbízás) következtében -  egészül 
ki a torzó. Gondoljunk csak bele, 
hány figyelemreméltó megoldás 
született már eddig is A fúga mű
vészete (J. S. Bach) vagy a Rekviem 
(Mozart) vonatkozásában. Ma már 
egyáltalán nem mindegy (a jogdí
jak szempontjából sem!), hogy a 
befejezett változatok közül éppen 
melyik hangzik el egy filharmóni
ai hangverseny vagy rádiós-televí
ziós közvetítés alkalmával. Utóbb, 
figyelemre méltó médiakampány 
kíséretében, Beethoven Tizedik 
szimfóniájának rekonstrukciója je
lent meg a lemezpiacon, amely -  
dr. Berry Cooper jóvoltából — nagy
jából húszpercnyi zenét, illetve a 
műsoridő hátralevő részét kitevő 
zenetudományi fejtegetést ta rta l
maz.

Az aktuális rekonstrukció mel
letti érvelés akkor válik bajosab
bá, ha történetesen a szerző maga 
dönt úgy, hogy elkezdett művét va
lamiért nem folytatja. Annak elle
nére sem, hogy -  a keletkezés kö
rülményeinek felszínes vizsgálata 
alapján -  látszólag minden felté
tel adott egy vélhetően kedvező 
fogadtatású zenemű megkompo- 
nálásához: köztiszteletben álló szö
vegíró, frappáns haditény, rajon
gással határos szerzői elfogultság, 
és nem utolsósorban — egészen ki
vételes zenei tehetség, zsenialitás. 
Természetesen Wolfgang Amadeus 
Mozartról van szó, aki 1782 de
cemberében titokzatos felkérést 
kap egy meg nem nevezett magyar 
hölgytől Johann Michael Denis 
exjezsuita költő és bibliográfus 
Gibraltár ostromának leverését 
feldolgozó, tizenegy szakaszos ódá
jának megzenésítésére, amelyhez 
lelkesen fog hozzá -  de 58 taktus- 
nyi ének-zongora vázlat elkészíté
se után, valami miatt elakad.

Nézzük tehát az előzményeket. 
A bécsi Zur Wahren Eintracht (Az 
igaz egység) nevű szabadkőműves 
páholyban is tevékenykedő Denis 
ez idő tájt a Wiener Hofbibliothek 
őre és a Theresianum tanára, aki 
Síned der Barde álnéven jelente
ti meg Klopstock stílusában írt 
bárd-énekeit. Az évtizedek óta an
gol felségterületként és hajózási 
szempontból stratégiai pontként

felügyelt erőd, Gibraltár évek óta 
tartó ostroma éppen 1782 őszén 
vesz döntő fordulatot, amikor a tü
zesre izzított ágyúgolyókkal rep- 
likázó angol védelem Lord Howe 
admirális vezetésével látványos 
módon diadalmaskodik az egye
sült spanyol és francia ármádia 
felett. Az Európa-szerte futótűz
ként terjedő hírről Mozart is tu 
domást szerez, ugyanis 1782. ok
tóber 19-én kelt válaszlevelében a 
következőket írja apjának: „Igenis, 
éspedig nagy örömömre (mert hi
szen tudja, milyen ős angolbarát 
vagyok) hallottam az angol győ
zelemről.”1 Talán nem mellékes 
kiemelni, hogy az a Mozart írja 
mindezt, akinek kedvenc tanítvá
nyai közt két angol is akad.

A már említett rejtélyes meg
keresésről egy későbbi, 1782. de
cember 28-án kelt és szintén 
Leopoldnak címzett levél tudósít, 
amely -  autentikus és sajátosan 
mozarti esztétikai értékítélet meg
fogalmazása mellett -  világossá te
szi, hogy a patetikus költői szöveg 
csak komoly kompromisszumok 
árán tenné lehetővé a felkérés tel
jesítését: „... egyben pedig egy na
gyon nehéz ügyön is dolgozom. Ez 
még titok, egy magyar hölgy akar 
vele Denisnek hódolni: megzenésí
tem egy bárd-énekét Gibraltárról. 
Az óda fenséges, szép, amit csak 
akar, de az én finom fülem számá
ra túlzottan dagályos. De hát mit 
akar? A középutat, a minden ol
dalról igazat már nem ismerik és 
nem becsülik. Ahhoz, hogy tet
szést arasson az ember vagy olyan 
értelmesen kell írnia, hogy egy fi- 
ákeres is utána énekelhesse, vagy 
olyan értelmetlenül, hogy értelmes 
ember se érthesse, ami aztán ép
pen emiatt tetszik.”2

Denis „fenséges stílusú” ódá
ját Kazinczy Ferenc fordította le 
magyarra. Mozart K. 386d (K. 
Anh. 25) jegyzékszámú, alig két 
és fél perc időtartamú, „0 Calpe! 
Dir donnert’s am Fuße” kezde
tű hangversenyária-részlete (a 
Gibraltár-óda első három vers
szaka) a 2006-ban megjelente
tett Mozart-összkiadás 23. leme
zén hallgatható meg Erik Smith 
szöveghű hangszerelésében, a 
Müncheni Rádiózenekar, Hans- 
Peter Blochwitz tenor és Jörg-Peter 
Weigle karmester előadásában.

Zajlik a rekonstrukció...

LÁSZLÓFFY ZSOLT

Jegyzetek
Gedeon Tibor (szerk.): Mozart bécsi 

levelei. Gondolat, Budapest, 1960, 175. 
H. m„ 182.
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Bemutatták a Székely Könyvtár so

rozatot a kézdivásárhelyi Vigadóban, 
január 29-én. A százkötetesre terve
zett sorozat eddig megjelent tíz kötetét 
Lövétei Lázár László és Fekete Vince, 
a Székelyföld kulturális havilap főszer
kesztője és főszerkesztő-helyettese mu
tatta  be. A Székelyföldről szóló vagy szé
kely szerzők által írt könyvekből álló 
sorozat száz kiadványát tíz év alatt jelen
teti meg a Székelyföld folyóiratot kiadó 
Hargita Kiadóhivatal, Hargita Megye 
Tanácsának támogatásával. Olyan, a 
székelység múltjával és jelenével foglal
kozó művek kiadását tervezik, amelyek 
nemcsak a székely-magyar öntudat meg
erősödését segítik elő, hanem élvezetes 
olvasmányul is szolgálnak.

Élni vagy megélni? Irodalom és egzisz
tencia címmel rendezett kerekasztal-be- 
szélgetést az Erdélyi Magyar írók Ligája 
(E-MIL) a magyar kultúra napján, ja
nuár 22-én a marosvásárhelyi Museum 
Caféban (a Várban). A beszélgetés részt
vevői: Bálint Tamás, László Noémi, Láng 
Orsolya és Nagy Attila.

A magyar kultúra napja alkalmá
ból először adták át a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) által ala
pított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
díjat Kolozsváron, a Reményik Sándor 
Galériában. A díjat megtestesítő okleve
let, kisplasztikát és 10 ezer lejes pénzju
talmat évről-évre egy-egy írónak, kép
zőművésznek és a színházi-zenei élet 
egy-egy kiemelkedő alkotójának adják át. 
Az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
díjat idén Székely Csaba drámaírónak, az 
erdélyi és magyarországi színpadokon is 
nagy sikerrel játszott, Bányavirág című 
dráma szerzőjének, Részegh Botond Csík
szeredái grafikusnak és Bocsárdi László 
rendezőnek, a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház igazgatójának ítélték oda.

Székely Csaba nyerte el a BBC rádió
játék-pályázatának elismeréseivel együtt 
átadott Imison-díjat ízlik a banán, elvtár
sak? (Do You Like Banana, Comrades?) cí
mű művéért, amely egy korábbi nemzet
közi pályázaton a legjobb európai dráma 
díját már megkapta a brit közszolgála
ti rádiótól. A BBC rádiójáték-pályázatá
nak díjait a brit közszolgálati adó Rádió 
Színházában megrendezett ceremónián 
adták át. Az idei díjazottakat 180 brit és

nemzetközi pályázó közül választották 
ki. Székelynek a fiatal alkotókat felka
roló egykori RBC-dramaturgról, Richard 
Imisonról elnevezett elismerést ítélték 
oda, amely a legjobb forgatókönyvet író 
új szerzőnek jár. A brit írószövetség (The 
Society of Authors) 1500 fonttal járó dí
ja már 1994 óta létezik, de tavaly óta a 
BBC elismeréseivel együtt adják át.

Á tadták a felvidéki Alsósztregován 
(Dolná Strehová) a teljesen felújított 
Madách-kastélyt, Madách Imre szülő
házát, ahol Az ember tragédiáját is írta. 
Az egyik legjelentősebb magyar irodalmi 
emlékhelyet három év alatt újították fel 
— részben az Európai Unió támogatásá
val — mintegy másfél millió euróból egy 
magyar-szlovák, határon átívelő együtt
működési projekt keretében.

Mandics György Temesváron szü
letett író, íráskutató hetvenedik szü
letésnapját ünnepelték február 5-én a 
Magyar írószövetség budapesti székhá
zában. A szerzővel Tábori László beszél
getett.
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Kapitalizmus
A szocializmusból kapitalizm ust 

csinálni ugyanaz, ...
Gorbacsov fenti gondolatának folytatá

sát rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első' része. 15. Melletted 

elhelyező. 16. Tévesen diktáló. 17. 
Esztergomhoz közeli városban lakik. 
19. Los ...; amerikai „atomváros” 20. 
Ilona egyik beceneve. 21. Tyúkhang. 
23. Magasztos költemény. 24. Becézett 
Otília. 25. Sportcsónak. 27. Motívummal 
kapcsolatos. 29. Épületszárny. 30. Ajtó, 
ablak nyitása. 32. Elzárva, kikapcsol
va (angol). 34. Éneklő szócska. 35. Nő. 
37. Kiél központja! 38. Középen be- 
ojt! 39. ... Klub; tévéadó. 40. Betegség. 
42. Színárnyalat. 44. Német vegyész 
(August von Stradonitz). 46. A túlol
dalra húz. 47. Nemzetközi kamionjel
zés. 49. Rádiólokátor. 50. Párizsi este! 
51. Kossuth Lajos szülőhelye. 53. Durva 
gabonaőrlemény. 54. Thaiföldi, máltai 
és norvég autójelzés. 55. Kínai hossz
mérték. 56. Hamis, talmi. 58. -lag, -... 
59. Sír, népies szóval. 60. Újlatin nyel
vű nép. 64. Súlyhatárok! 65. Kijelző di

óda. 66. Karral jelez. 67.... Ráby; Jókai 
Mór regénye. 69. Érzelmi effektust vált 
ki. 70. Civilizálatlan.

FÜGGŐLEGES
1. Divat. 2. Az eszperantón alapu

ló mesterséges nyelv. 3. Tokió röpté
re. 4. Villamosbusz. 5. Tápláló leves. 6. 
Becézett Ákos. 7. Japán színpadi műfaj. 
8. Oersted, röviden. 9. Középátlag! 10. 
Kendertörő eszköz. 11. Zúduló, özönlő. 12. 
Mali fővárosa. 13. Fülre utaló idegen elő
tag. 14. Népszerű filmsorozat (Eltűntek). 
18. A folytatás második, befejező része. 21. 
Ázsiai ország, Doha a fővárosa. 22. Arat. 
24. Joskar-...; a mari főváros. 25. Három 
kígyó! 26. Nagy szüreti edény. 28. Fiatal 
sportoló. 29. Finomszemcsés kristályos 
gipsz. 30. Kárörvendő, csúfondáros. 31. 
Jó eredmény. 33. Jack London regénye. 
35. Pest megyei város. 36. Hervadtan le- 
hajlik. 38. Ritka férfinév. 41. Szénát sze
kéren lerögzít. 43. Parányi. 45. Latin iste
nek. 47. Kacsaúsztató. 48. Betűt, jelet vés. 
51. Mely dolgot? 52. Dzsingisz rangja. 55. 
Orosz autómárka. 57. Huszárparancs. 60. 
Lóbetegség. 61. Kaik belseje! 62. A szom
szédba. 63. Felső végtag. 65. Tévémárka. 
68. Azonos betűk.

B . R .

A Helikon 2. számá
ban megjelent A blöcs 
című rejtvény megfejté
se: ... és nem szórakoz
tatja magát a múlton 
való tépelődéssel. 948410 000065 07
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