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A kolozsvári Donát-szobor

PAPP ATTILA ZSOLT 

A K olozsvár-film
A Janovics Jenő Filmszínházban 
bemutatóra vált jegyet a polgár.
Kertész Mihály szobra mellett száll ki 
autójából a sétatéri tónál,

és arra gondol, hogyan készülődik 
alváshoz lassan a Farkas utca.
A városok, ha átöltöznek este, 
nem ismernek végül önmagukra.

Ez ideális könnyű esti program, 
a Szamos-part, a Garibaldi-hídig.
Egy színésznő itt hajdan vízbe fulladt 
-  az éjféli mozikban ezt vetítik.

A mai film még titkos, rendezője 
egy erdélyi Tarantino lenne, 
az irónia csónakában ülve 
evezne a némafilmvizekre.

Vagy talán a megidéző gesztus 
elmaradhat... Ez már több a soknál: 
nem azért megy moziba, hogy magát 
bámulja a polgári Kolozsvár.

Épp odaér, és azt látja a vásznon, 
hogy: „A Janovics Jenő Filmszínházban...” 
És ezt is: „This is the beginning of a...”
Az időzítés, mint mindig, hibátlan.

KIRÁLY LÁSZLÓ 
A B ethlen  bástya  
d a lla m a
(pengetős)

Egy régimódi délután 
a szabók bástyája tövén, 
hol ködbe búvá asszonyok 
szíve kövekben dobog...

Egy kosár alma elgurul. 
Ragyog a kockaköveken.
A Farkas utca korma hull 
szemünkre, mint a szerelem.

Egy régi égi moziban 
Kós Károly temetése megy. 
Háborognak a szélvetők -  
mégis a zsoltár hallható.

Sok „lányos arcú” idegen 
jegyezte mindég szavaink: 
ki, merre, mennyit vándorol. 
De te vagy, s én és mi vagyunk.

Ének a szívem -  fény a fán. 
Jelek a bástyák kövein.
Régi, de élő délután.
S tudni: Urunk ma erre jár.

• J ó n á s  T a m á s k ö ltő v e l, ír ó v a l b e s z é lg e t  V arga  M elin d a

• Sebestyén Mihály: Sótonyi ezredes gerince
• Kötő József: Mi, Bethlen Gábor -  In memóriám Csép Sándor
• M ó zes A ttila : M e g k é se tt  le v é l, o d a á tr a

• Gabriel Liiceanu: A csábításról
• Láng Orsolya: Arról, hogy mégis
• S z á n ta i J á n o s: D ja n g o  e lsz a b a d u l -  fe k e te  s o r s ta la n sá g ?

• A NAGY KILOMETRIK

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Jónás Tamás költővel, íróval
M inden  m ű vészet alapja a k ö ltésze t
-A z  új versesköteted, Lassuló zuhanás 

címmel a Magvető Kiadó gondozásában 
fog megjelenni az Ünnepi Könyvhétre. 
Mintegy nyolcszáz versből választotta ki 
a szerkesztő azt a 180-200 darabot, ami 
a könyvbe bekerül. Legutóbbi verseskö
teted, az Önkéntes vak 2008-ban látott 
napvilágot. Minek tulajdonítható ez a 
hosszú szünet, miért nem publikáltál ko
rábban verseskötetet, hiszen nagyon so
kat írtál ezen időszak alatt is?

-  Eltévedtem magamban, nem tud
tam, mi az, amit érvényesen ki tudok 
mondani költőként, és nálam ez kevere
dik azzal, hogy milyen a magánéletem. 
Megzavarodtam a szó legszorosabb ér
telmében, kifejezetten beteg lettem tő- 
le pszichiátriailag. Amikor ebből az ál
lapotból kijöttem, szemléznem kellett 
mintegy ezerkétszáz verset, amelynek 
nagy része, az általad is említett nyolc
száz egy válogatási alap lett. Ebbó'l állt 
össze végül a kötet anyaga, ami koránt
sem volt könnyű munka. Majdnem két 
évig dolgoztunk azon, hogy mik azok a 
valóságos elemek, amelyek megjelen
hetnek a költészetben is.

-  Van egy adott tematika, ami köré 
csoportosulnak ezek a versek? Mi az, ami 
összeköti őket?

-  Nincs. Kifejezetten ragaszkod
tam  hozzá, hogy ez egy nagyon orga
nikus, nagy kötet legyen, amiben el le
het veszni. Három nagyon erős verssel, 
közéleti, filozófiai, szerelmi verssel in
dul az egyik ciklus, utána jön egy na
gyobb ciklus, amelyet a szülőfalumról, 
Csernelyről írtam , aztán vannak az 
egymást felülíró, redundáns, ismétlő
dő tematikájú versek, s a végén kapott 
helyett a Keresztények alkonya című 
szonettkoszorúm. Egy olyan egységet 
akartam  létrehozni, amelyben valami
féle odaadással el lehet -  és ajánlatos 
is — tévedni. Komolyan kell venni ezt a 
könyvet.

-  Úgy döntöttél, egy ideig Kolozsváron 
fogsz élni és alkotni. Egyik kolozsvá

ri egyéni esteden, az Uptown kávézóban 
említetted, hogy nem igazán szoktál ja 
vítani a verseiden, hanem tulajdon
képpen a gondolataidat veted papírra, 
metaforikusán gondolkodok Mesélnél 
erről?

-  A kezdetben természetesen javítot
tam, farigcsáltam a verseket, s egyéb
ként most is megtörténik, hogy ha a 
szerkesztő azt javasolja, hozzá kell ír
ni még egy sort a vershez vagy javítani, 
tépelődés nélkül megteszem. Élvezhető 
természetességgel bele tudok menni a 
régebbi versekbe is, és tudok írni bár
mikor bármit. Ugyanakkor nagy fele
lősség az is, hogy bármikor írhatok-e 
bármit, vagy csupán kataklizm ák ide
jén. Többnyire számomra a költészet 
pszichológia, persze az m ár egy másik 
része a munkának, hogy mennyire tu 
dom érvényesnek érezni azt, amit le
írtam. Az elmúlt napokban azon dol
goztam, hogy mennyire tudok ezen a 
paradigmarendszeren kívül kerülni, 
és jóleső érzéssel töltött el, hogy mind
ezt m ár kiforrott szakmai tudással és 
felelősséggel tudom elvégezni. Van egy 
kompakt elképzelésem is, hogy milyen
nek kell lennie ennek a verseskötetnek, 
és ehhez képest igazítottam nagyon so
kat a verseken. Teljesen más az, ami
kor ezeket közzéteszem a Facebookon, 
másfajta hatást váltanak ki, mint ami
kor egy könyvben jelennek meg, amit 
bármikor fellapozhat, akár véletlensze
rűen, az olvasója.

-  Hatéves korod óta írsz verseket, 
Petőfi Sándor Szeptember végén című 
költeménye vezetett rá arra, hogy érde
mesebb költészettel foglalkoznod, mint 
matematikával, amely ugyancsak érde
kelt már kora gyerekkorodban. Egyik be
szélgetésünk alkalmával azt említetted, 
ő (mármint Petőfi) egy zseni-költő, és ezt 
a zsenialitást nem mindig érzed magad
ban. Miben látod ilyen értelemben saját 
magad hiányosságát?

-  Nincs hiányosságom, szerintem be
letartozom a zseni kategóriába, csak 
néha azt érzem, hogy vannak olyan

képzettársításaim, amikre nincs ma
gyarázat. Mérő László mondja azt, hogy 
a zsenialitás egy olyan fajta csoda, ami
nek nincsenek koherens szabályai, 
nem érthető meg kívülről. Azt gondo
lom, hogy én is ilyen vagyok. Nem va
gyok megérthető kívülről, de én a saját 
belső világomat érteni vélem. A kom
munikációban, beszélgetések alkalmá
val nagyon pontosan közlök valamit, és 
mégsem mindig pontosan csapódik le. A 
verseknél is hasonlóképpen van. A szá
momra legfontosabb szakmabeli vagy 
azon kívüli emberek folyamatosan visz- 
szaigazolják, hogy jó, hatásos, amit csi
nálok, és ez magabiztossággal tölt el.

-  Lehet tudni, hogy kik azok az al
kotók, akiknek a véleménye számodra 
mérvadó költészeti szempontból?

-  Esterházy, Nádas, Lovasi, Böször
ményi, Bereményi. Még sorolhatnám. 
Nem vagyok velük mindennapi kapcso
latban egyébként, vagy semmilyenben 
akár, de kerülőutakon csak eljut hoz
zám a véleményük.

-  A metaforikus gondolkodás, az ál
landó versben élés állapota a magánem
ber Jónás Tamás számára nem megter
helő?

-  Nagyon az, egyenesen szörnyű. A 
kedvesemnek folyamatosan verset kell 
olvasnia, amikor vele beszélgetek, na és 
a gyerekeimnek is. Viszont érvényes ez 
a gondolkodás.

-  Ehhez képest hogyan működik a 
prózaírói éned?

-  Az érdekes módon sokkal könnyebb. 
Szégyellem is egy kicsit. Elkezdek ír

Jón ás Tam ás
1973-ban született Ózdon. 4 éves koráig Csernelyen élt, majd intézetbe került 

testvéreivel együtt. 6 éves volt, amikor visszakerült szüleihez, majd Szombathelyre 
költöztek. 16 éves kora óta jelennek meg versei. A dokk.hu irodalmi portál alapító 
szerkesztője. Számos vers- és prózakötet szerzője és szerkesztője. Az Amaro Drom 
és a Rádió C munkatársa. 22 évesen adta ki Cigányidők címmel írt önéletrajzi 
regényét, melyben a kora gyermekkora történéseit próbálja feldolgozni. Felsőfokú 
tanulmányait a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán, az ELTE magyar- 
szankszrit szakán és a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végezte, diplomát nem 
szerzett. Programozóként is dolgozik. 2002-ben az Esterházy Péter adományozta 
Herder-ösztöndíjjal egy évet Bécsben töltött. A Szépírók Társaságának tagja.
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ni, és egyszerűen sikerül. Olyan, mint 
meginni egy pohár vizet.

-  Most mi foglalkoztat a prózában?

-  Apu. Egy könyvet fogok írni róla. 
Mányoki Endre javaslatára kezdtem el 
édesapámról írni. A többi nagyobb te r
jedelmű szövegkísérletem nem lett elég 
jó, úgy érzem, azokban még túl gyak
ran fellelhetó'ek a megcsináltság elemei 
is, számomra ez kísérleti terep maradt. 
Thomas Mann mondta talán, hogy nem 
kell igazából tehetség ahhoz, hogy az 
ember írjon, involváltság, érintettség 
szükséges inkább, és akkor azt írod le, 
amit kell. A szöveg megtalálja magá
nak a tehetséget. Gondoljunk csak ar
ra, hogy amikor valaki szerelmes, olyan 
jó verseket tud írni, mint a legzseniáli
sabb költők, pusztán a szerelem felfoko
zó ereje miatt.

-  Másik kolozsvári ested témája a sze
xualitáshoz, a szerelemhez kapcsolódik, 
Szent szex címmel került sor rá a na
pokban. Össze tudnád foglalni a szerel
met, az ehhez kapcsolódó szexualitást, 
mit jelent ez számodra?

-  Nyers és büdös. A szagokat és il
latokat kellene megértenünk, hogy a 
szerelmet tudományos alapossággal 
megértsük. A szerelem nyersessége, 
őszintesége érdekel.

-  Hogyan kapcsolódik mindez a féle
lemhez, az erős érzelmi hatás és a féle
lem viszonya mit jelent számodra, hiszen 
egy alkalommal szűkebb baráti körben 
megkíséreltük megnézni Lars von Trier 
Hullámtörés című filmjét, ami kapcsán 
a szerelemről, a szexualitásról kellett 
volna beszélgetnünk, a félelem, az érzel
mek, az akkori hangulatod viszont nem 
engedelmeskedett a filmnézési szándék
nak. Mi az, ami megijeszt?

-  Az ezzel kapcsolatos lélekmélyi 
dolgok megviselnek, gyakran emész
tenek. Lebontódik az addig biztos
nak h itt struktúrám . Újra kell építeni

ezeket. De át kell adnom magam en
nek a dekonstrukciónak, ha nem te
szem, szégyellem magam. Ez azonban 
megillantja a pusztulást is, és ezt meg 
szándékosan nem akarom kikerülni. 
Előfordulhat az, hogy valamit nem bí
rok ki, nem bírok végigcsinálni.

-  Szintén másik kolozsvári ested té
mája a sejtést járta körül, ott elhangzott, 
hogy a nyelvekben is van egyfajta sejtés. 
Kapcsolódva a te költészetedhez, hogy 
látod a verseidet egy idegen nyelvre átül
tetve? Mennyire jön vissza az, amit te kö
zölni szeretnél az olvasóiddal?

-  Működnek. Németül ugyanúgy 
működnek, mint spanyolul vagy mon
gol nyelven, a visszajelzések ezt iga
zolják. Van valami magjuk, ami átad
ható. Derrida, akit csak részleteiben 
olvastam (rokonlélek, feleslegesnek ta r
tom magam helyett őt megismerni) is 
azt állítja tapasztalatai alapján, hogy 
fordításokban is visszaadható az, amit 
szerzői intencióként emlegetünk. A mű
vészeti őszinteség fordítható.

-  Akkor az őszinteségben látod a lefor- 
díthatóság kulcsát?

-  Igen. Hozzá kell tennem, hogy én 
nem fordítok. Hiába tudok három olyan 
nyelven, amelyen fordíthatnék, olyan 
nehéz kihívások elé állít a műfordítás, 
amelyek az alkatomhoz nem valók. Én 
nem vagyok fordító, sőt nem vagyok jó 
olvasója egy más nyelvre fordított ma
gyar szövegnek sem. Csak azt tudom, 
amit abban a nyelvi közegben, filozófi
ai konnotációban meg tudok csinálni. 
Most, ebben a pillanatban is bárm ire 
kérsz, megírom, de nem tudom lefordí
tani, elakadok, sokkal cizelláltabbak 
az igényeim az idegen nyelvi tudásom
nál.

-  Vallás, hit, bizonyosság, valamint 
Isten és költészet viszonya is fölmerül a 
Sejtés című esteden. Azt mondtad, Isten 
történés. Ez számodra a költészetben ho
gyan csapódik le?

— Lecsapódik minden sorban. Néha 
van úgy, hogy a legprimitívebb formá
ban, a szakállas Isten alakjában jelenik 
meg, néha meg egy elvont, képzetes prin
cípium, amelynek van számtalan attribú
tuma, ami az emberhez köti. A „nincsen- 
ség” az ember számára a legfontosabb 
attribútum az Istenben. Ezen keresztül 
tudjuk megélni. Nem látom más értel
mét, csak hogy Istenhez beszéljek a vers
ben, mert Isten egy olyan köztes paradig
marendszer, egy olyan eszperantó nyelv 
a lélekben, amit kihasználhat bármilyen 
művészet, legyen az képzőművészet vagy 
a szavak művészete. Azt gondolom, hogy 
a képzőművészet is akkor landol az em
ber lelkében, amikor le tudja fordítani 
szavakra, egészen addig valami liberális, 
szálló, szabadmadár-képzet, de amikor 
lesznek hozzá szavaink, érvényessé válik, 
beágyazódik az időbe, emlékezünk rá. 
Szerintem minden művészet alapja a sza
vak művészete, a költészet. Ebből a szem
pontból archaikus és ósdi vagyok, nem 
vagyok modern, és nem is akarok az len
ni. Hidegen hagy, hogy ki a modern, és 
mitől válik azzá, ezért nem érdekel példá
ul a slam poetry sem. Azt gondolom, hogy 
van egy ősi nyelv, ami megszólal minden 
emberben, és azt minden ember érti is — 
ha ezen a nyelven tudsz beszélni a vers
ben, akkor hiteles vagy.

— Milyen Kolozsvár versben?

— Nem különös, ugyanolyan, mint 
Budapest versben vagy Tokió. Itt is van 
egy lelki közösség, ha érvényesen szó
lalsz meg, az ugyanúgy hat itt is, mint 
máshol. Budapesthez képest itt van né
mi szabadságérzetem, mert az utca em
berei egyelőre nem ismernek. Nincs 
annyi pletyka, bár az is egy érvényes 
költői hang vagy visszhang lenne. De 
nekem szükségem van arra, hogy ne le
gyen rólam, a személyemről pletyka, az 
ősforrás, amiből táplálkozom, pletyka
mentes. Bátran fogalmazhatunk úgy, 
hogy jobban érzem magam Kolozsváron, 
mint Budapesten.

VARGA MELINDA

JÓNÁS TAMÁS 

Csőtörés
Hívnak. Valaki bódult. Katona, engedékenyen 
a szeretet szorgos szavait szívemre szerelem.
Erőd. Bevehetetlen. Szótlan, zászlótlan év.
Illetlen reményekkel babráltam nem olyan rég. 
Leülök háttal a harcnak. Tetovált a bizalom. 
Remegnek és tapsikolnak gyerekek a hidakon. 
Ágyékom, árnyékom szürke. Bőrömtől idegen ég. 
Nagymama lángost süt éppen. Üres a folyam, a stég. 
Bicajos térdvédővel fák előtt imádkozom.
Csőtörést reparál éppen Jézusfi a nyakamon.

A k irá ly  h am is
Panaszra fül! Kopár csodák vidámítják az ostobát.
És huncut hallgat, akinek megtermelik a kincseket, 
és szépen, lassan hirdeti, hogy nem kell minden őneki, 
segít árván és kolduson, ő minden kínnal vérrokon, 
pénzt kér tőlünk, hogy ossza szét, hogy mégse kelljen az övét. 
S mocskosok közt prédikál a mocskosokról, s bérre vár, 
ki indokolni tudja, mért fogadja el az alja bért, 
és Istent emleget, aki nem mer a szívre hallani, 
csodát ígér, ki mosolyog, hogy állnak köztünk angyalok, 
és tengeren rabol napot, ki adósságokat hagyott, 
és trónja rabja lett az is, ki látta, a király hamis, 
mire jó hát a becsület, ha nincs a bűnárban szünet, 
és mire is jó hinni, ha bezárva minden Biblia?
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Sótonyi ezred es gerin ce
Felkerested Málikát, a nénédet? -  kér

dezte érdes hangon Sótonyi ezredes ne
velt leányától, Janka-Pankától, s közben 
hetedik és kilencedik csigolyája között 
érezte két háború minden súlyosbító te
hertételét, az elsó' srappnelrobbanásait, a 
lövészárok csontig hatoló hideg nedvessé
gét, a második sztálinorgonáinak kéret
len Bach-koncertjét. Sajnos, akár kérték, 
akár nem, folyton ismételték az orosz 
orgonászok. Holott egyikben sem vett 
részt, mert a 19. század elején jártunk 
még.

Hogy miért érezte Sótonyi ezredes ezt 
a furcsa, félelmes borzongást, valahány
szor kiejtette a Málika nevét, arra nevelt 
leánya nem tudott volna felelni, ha ker
telés nélkül neki szegeztük volna a kér
dést. Egyrészt, mert nem voltunk olyan 
viszonyban Janka-Pankával, hogy min
den kertelés, udvarlás vagy előszobázás 
mellőzésével éles közvetlenségünkkel 
alázzuk meg. Janka-Panka mégiscsak 
Sótonyi ezredes nevelt leánya volt, finom 
nó'nevelőintézetekben nevelték belé a gő
göt, az osztálytudatot, a kertészkedésre 
késztető hajlamot, mellyel virágossá va
rázsolta Sótonyi ezredes különben sivár 
kaszárnyái életét.

Másfelől azért sem tehettük fel, mert 
a Janka-Panka-Madonna lány nevelt 
volt, korántsem neveletlen, soha sem ju
tott volna eszébe, hogy tiszteletlenül gon
doljon nevelőapja hátgerincére, nem vet
te volna magának a bátorságot (ő egészen 
biztosan neveltetésénél fogva „pimasz 
merészségnek” nevezte volna a próbálko
zást, a tisztelet ellen elkövetett jogtalan 
határsértésnek), hogy nevelőatyja hát
gerincének bonctanilag is azonosítható 
csigolyaállományára tegyen célzást, kü
lönösen nem, hogy a csigolyaállomány
ból kiragadjon egy szakaszt -  rendezett 
halmazt — és annak idegállapotát, fájda
lomküszöbét, emlékborozongását a meg
emlékezés és közfigyelem homlokterébe 
emelje.

Nem volt rá jogcíme. Egy nevelő és ne
velt közötti viszony a feltétlen tiszteleten 
túl ragaszkodást jelentett, a hagyomá
nyok minden körölmények között működő 
figyelembe vételét, azt a logikus tiltást, 
amely soha sem mehet túl a szokványos 
és felszínes érdeklődésen, hiszen Sótonyi 
ezredesről közismert volt városszerte, mi 
több odafenn a védelmi minisztériumban 
is, hogy edzett, már-már rideg katona, 
akinek soha nem fakadt volna ajaka (vé
kony, inkább kékes, mint mélyvörös, tet
szés szerint keskeny penge vagy húsos 
partszakasz) panaszra, fájdalmai nem a 
szolgálati jelentésekben, a róla szóló ak
tákba voltak eltemetve, hanem...

Hová is?
Nem, atyám, még nem voltam Málika 

néninél, holott már elmúlt tizenkét hónap 
is, mióta utoljára egy csésze meleg erőle
vest és kétszersültet vittem neki, párná
ját fölhabosítottam, migrénjét kikapcsol
tam és a londoni rádió délutáni híreihez 
a fülére helyeztem a detektoros fejhallga
tó-párt.
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A londoni rádióról egy szót se, mond
ta Sótonyi ezredes kissé emelt han
gon. Még mindig velejében munkált a 
jövendő tiltás, az óvó családféltés, hi
szen 1940 óta a rádió ilyetén való hall
gatása majd csak kellemetlenséget zú
díthat szeretteinek nyakába, a bugrisok 
még könnyen reásüthetik a családra, 
hogy az angolokat várják, ami részben 
igaz is volt. Végeredményben ennyi bor
zalom csak ott fordulhatott volna elő, 
ahol Janka-Panka-Melódiát kitesséke
lik a nőnevelőintézetből, mint megbízha
tatlant, defetistát, a végső győzelemben 
kételkedőt, abban a világban, ahol majd 
évek óta nem lehet igazi, csak művajat 
vásárolni, és ahol még egy rövidszárú an
gol pipa is a hazaárulásra utaló biztos jel 
a bugrisok nyomozóinak jelentéseiben.

Sótonyi ezredes hátradőlt füles 
magastámlájú karosszékében, elővet
te a Punch ezerszer kiradírozott kereszt- 
rejtvényét, újra megfejtésükbe kezdett. 
Mellette volt jó öreg Webstere, amit még 
Edinboroughban vásárolt, midőn felsőbb 
osztályos kadétként két tucat hónapot 
töltött a skót nagyváros akadémiáján. 
Sótonyi ezredes emlékezőtehetsége félel
metes volt. Nem abban a közönséges ér
telemben, ahogyan másnak, az adatok, 
események, évszámok, nevek és arcok, 
mondatok és a szolgálati szabályzat ki
tételeinek megtartása és alkalomhoz il
lő előhívásában nyilvánult meg, hanem 
olyan képességekkel rendelkezett, me
lyek alkalmassá tették, mintegy pre
desztinálták a Punch ezerszer kitörölt 
keresztrejtvényeinek újra és újra törté
nő megoldására. Vagyis ugyanazokra az 
ezerszer olvasott meghatározásokra si
került mindannyiszor úgy tekintenie, 
mintha ekkor és itt -  de tényleg így volt -  
olvasná első ízben. Sikerült a keresztrejt
vény rejtélyes újdonságainak, talányai
nak izgalomba hoznia őt, komoly fejtörést 
kiváltania, és megpróbálkoznia öt-hatfé
le, olykor odaillőnek tetsző megoldás be
írásával, majd törlésével, javításával, a 
végre meglelt helyes megoldás felett ér
zett öröm, elégedettség minden alkalom
mal ugyanolyan hevességű volt. Nem 
untatták a megismételt mozdulatok, a 
gyors bele- és fellapozások a Websterbe, 
a kikeresett, meglelt azonos szavak, aho
gyan halkan felkiáltott, ha siker koro
názta munkálkodását: „aha” vagy „meg
vagy, barátocskám”, „nyakon csíptelek, 
gazficekó”, pontosan mindig ezzel a köz
beiktatott segédmagánhangzóval, mi
ként elöljárói mondták tréfásan az aka
démián, ahol évfolyamelsőként végzett és 
azonnal a 62-esekhez nevezték ki vezér
hadnagynak. Innen csak felfelé vezetett 
az út. A hadi dicsőség ragyogó napfényes 
csúcsai közé.

A keresztrejtvények sikeres kitöltése 
-  miként ez várható volt ekkora előkészí
tés, csapatösszevonás és hadfelvonultatás 
árán — örömmel töltötte el, büszkeség
gel, és arra figyelmeztette mindannyi
szor, hogy angol nyelvtudása nem kopott 
el, nem vált használhatatlan lóvakaróvá.

Ezeknek a rejtvényeknek, szókombináci
óknak feltalálása mindannyiszor bebizo
nyította előtte, hogy érdemes volt hetente 
felfrissíteni a megszerzett tudásanyagot, 
amely nem csupán a katonai kifejezések
re korlátozódott, hanem kiterjedt az élet 
minden területére a nyúlpárzástól a ka
tasztrófa-elméletig, és a fenolvadászattól 
a ciklámenalapú altatók használati uta
sításáig.

De talán az sem meglepő, ha azt mon
dom, hogy a Punch keresztrejtvényeinek 
kitöltése, a négyzetháló élettel való fel
töltése -  amint az ezredes magában ne
vezte a műveletet, hiszen katonaként 
nem az élet kioltására, hanem megvédé
sére esküdött fel — borzongató bizsergés
sel itatta át gerincoszlopának harmadik 
és negyedik csigolyáját, a csigolyákat ösz- 
szekötő idegnyalábot. Ezért is kellett ezt 
az örömet palástolnia azzal, hogy hátra
dőlt rothadó meggyszínű bársonnyal bo
rított fülestámlájú karosszékében. Az 
volt az érzése, hogy a szék maga is át
vett valamit a csigolyaremegés élvezeté
ből. Természetesen környezete nem ész
lelt semmit ebből, nevelt lánya olykor 
teljesen avatatlanul, megbocsájthatat- 
lan otrombasággal tudakolta, nem kelle
ne mégis, atyám, egy kispárnát csúsztat
nom az Ön háta mögé?

Sótonyi ezredes ennek dacára nem ne
heztelt lányára, hiszen kicsiny kora óta 
nevelése, fejlődése felett őrködött, em
lékezett azokra a nehéz éjszakákra, mi
kor az anya nélkül felnövő lány isme
retlen anyját hívta, vagy az első esések 
döbbenetére, amikor lánya formás és iz
mos térdéről, hegyes tevékeny és rep- 
deső könyökéről lement a bőr és neki 
kellett szeszes-jódos vattával elsősegély
ben részíteni a megszeppent kislányt. 
Ilyenkor az ezredest eladdig ismeret
len érzés kerítette hatalmába, a szána
lommal vegyes irgalom, szemében a lány 
még törékenyebb volt és óvandóbb, ge
rincének első csigolyájába belenyilallott, 
amitől a feje is megtelt fájdalommal, va
lószínűleg vérrel is bővebben, amint ar
ra maga is rájöhetett, hiszen egy ilyen 
elsősegélynyújtást követő percben bele
pillantott a nagy, hasas, későrokokó stí
lusú komód fölött függő aranykeretes em- 
pire-tükörbe, melyet még anyja, Sótonyi 
Rozália, született Fornwald Eleonóra ka
pott nászajándékba egy ismeretlen rang- 
fokozatú tüzérségi ágyúvontató feleségé
től egykoron, Austerlitztől nyugatra, hét 
óra kilenc perc magasságában. Az évek
nek nincs jelentősége.

Málika nénihez illett elmenni, hozzá
tartozott a konvenciókhoz, melyeken a 
késő feudális társadalmak erkölcsi éle
te áll, ugyanis bennünket Málika né
nik vesznek körül, ők szolgálnak ki, hoz
nak helyzetbe vagy teremtenek alkalmat, 
hogy önmagunk lehessünk, ők olvasnak 
bennünket, velük utazunk, örökséget 
hagynak reánk, vezetik a konflist, a maj
dani gépkocsit, repülőt vagy szamárkor
dét, mely a színházba, Óceániába vagy a 
vesztőhelyre visz. És akkor legalább egy 
évben egyszer keressük fel, legyünk hoz
zájuk szívből kedvesek, sumákolás nél
kül nyájasak. Sótonyi ezredes egy-egy 
ilyen látogatás alkalmával érezte, hogy
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felmelegszik a tompora fölött a gerinc 
végső csigolyája, a melegség besugározza 
a szobát, ahol Málika néni él egyszerűen 
ódon bútorok és elhervadt színházi csok
rok, falra kiszegzett gyászjelentők között. 
A Málika néni gyűjteménye a legnagyobb 
Közép-Kelet-Európában. Meglesz neki 
például — ha figyelmesen tanulmányoz
zuk a falat — Pánczélcsehi Csehi Oszkár 
olimpiai kajak-kenus fényképes portacé
dulája, és birtokában van Liberec város 
főjegyzőjének temetkezési cilindere, vala
mint még mindig ragyogó önnön tudata.

Tekintve, hogy összesen 33-35 csigo
lyánk van, hét nyaki, tizenkét háti, öt 
ágyéki, öt keresztcsonti és négytől-hatig 
(számban és térben, nem időben — emelte 
fel figyelmeztetően Sótonyi ezredes sokat 
használt és láttatott mutatóujját a jobbján) 
terjedő farokcsigolya birtokában vagyunk, 
az ezredes érzékei, érzései, lelki életének 
hullámmozgása, fordulatai, tettei, olykor
— tegyük hozzá a teljes igazság kedvéért
-  köpenyforgatásai, hangulatváltozásai, 
útiélményei, benyomásai, a vajaszsemlével 
és mézes teával szemben támasztott igé
nyei mind-mind helyet találtak a csigo
lyák valamelyikén. Az érzés kiterjedésétől 
függően — miként erre tanulmányunk ele
jén már utaltunk — akár több csigolyát is 
befoghat, lefoglal magának.

Azoknak, akiknek alkalmuk nyílna a 
jövőben Sótonyi ezredes csigolyaéletét ta
nulmányozni -  a zárkózott hadférfiú egy
előre csak nekünk engedett szabad(abb) 
betekintést ebbe a magánszférába — 
azoknak elárulhatom, hogy az érzelmek 
egy része távolról sem tartós, nem elég 
mély, harcértéke gyenge, csak a csigolyák 
felszínén telepszik meg, továbbra sem a 
tövisnyúlványokon, és ezek az érzelmek 
nem is maradnak hosszasan a csigolyák
ban, leválnak, szétoszlanak, eltűnnek a 
gerincből, helyet adva az időben fiata
labb, erőteljesebb és újabban keletkezet
teknek, melyek közül néhány nagy va
lószínűséggel ott is marad, az idővel és 
felejtéssel, savas esőkkel is dacolni lesz 
képes.

A legkorábbi, a leghosszabb életű ter
mészetesen a szeretet, mellyel nevelt lá
nyán csüggött. Persze, nem jól mondom,

a csüggés nem katonadolog, az afféle ci
vil gyengeség jele, gyámoltalanságot su
gall, felháborítóan kiszolgáltatottá tesz 
bennünket. Sokkal pontosabb, ha azt 
mondjuk, a szeretet himnusza ott ütött 
tábort a gerincoszlopán, az idegkötegek- 
ben lakozott, kifelé sugárzott, olyan nap
féleképpen ragyogta be bensejét, kaszár- 
nyás mindennapjait, akár szolgálatban 
volt, akár nem. Azelőtt ezt soha nem 
érezte, nem is érezhette, alkalma sem 
nyílott erre. Saját családját nagyon ke
véssé ismerte, hiszen tagjai korán meg
haltak. így vagy úgy, az egyenruha meg
szállottái, mártírjai voltak, őt a hadsereg 
árvagondozó dandárja vette gondozás
ba, anyjára csupán a tükör és a terme
tes komód emlékeztette. Katonái istení
tették, kartácstűzbe mentek volna érte, 
vagy átúszták volna pontonhíd nélkül a 
Dunát, Visztulát, de a Békény patakát is. 
Ismerve őszinte ragaszkodásukat, bár
melyik percben puccsot szervezhetett vol
na velük, ha egyáltalán efféle szabályzat 
tiltotta ötlet lekötötte volna hasi csigolyá
inak valamelyikét.

Még csak a harmincadikat töltöt
te, a főtisztek közé emelkedett, amikor 
beosztattjai a törzskarból meglepték ve
le. Semmiféle születésnapi ünneplésre 
nem számított, nem is tiltotta meg kife

jezetten az ünneplést, egész egyszerűen 
eszébe sem jutott volna, hogy feljebbva
lóin kívül más is betekinthet szolgála
ti aktáiba, ahol természetesen szerepelt 
a születési dátuma. Mégis akadt vala
ki, akinek hozzáférése lehetett a hadse
reg személyi irattárához, olyan ember, 
aki szemtelen kíváncsiságát végre egy
szer az életben valami nemes ügy érdeké
be állította -  a hála a tartós érzések közé 
tartozott, lokalizációját több évi munka 
után a huszonkettedik és huszonhete- 
dik csigolyák közé tehette, erre regge
li sajgásából következtetett, mikor a fel
kelés után betekintett lánya szobájába, 
de Janka-Panka-Medalion már felkelt, 
hogy császárszalonnás rántottét készít
sen nevelőatyjának kétszersülttel, mi
lánói uborkasalátával, és kuglófos ká
vét jaktejből, és ezekben a pillanatokban 
végtelenül hálás volt annak a régesrégi

őrmesternek vagy őrmestereknek -  nos, 
ez a kutató kifürkészte az ő születésnap
ját, és amikor a harmincadikat betöltöt
te — neki magának eszébe se jutott volna, 
hogy különleges idősűrítményként fogja 
fel, fogadja el, afféle döntően fontos for
dulópontnak tekintse, amikor elzárul egy 
időszámítás és felgyorsul az idő futása, 
miközben az érzékek és mozgások meg- 
lassúdnak kihívó, bosszantó ellentétként 
—, hogy akkor, azon a születésnapon, ak
kor csaptak le rá.

Bekopogtattak szolgálati lakókocsi
jába, melyet maga a vezénylő tábornok 
személyesen neki rendelt, tizenkét zu
lu katona vontatta fel a gyakorlófennsík 
szélére, szélárnyékba, vízkelettől tizen
két láb távolságra helyezték el, rézsúto- 
san kicövekelték a hasmánti lejtőre mért 
élesszögben.

Egy csomagot nyújtottak át, mint ami 
a nagyvezérkartól érkezett és szigorú
an bizalmas, megtiltották, hogy bárki 
felbontsa, sőt ráragasztották a törékeny 
(Fragil) címkét is. Óvatosan kibontotta, 
hisz akár egy neki címzett bomba is le
hetett benne, betartotta az összes tűz
szerészeti előírást, ámbátor felesleges 
volt, hiszen ebben a pillanatban megpil
lantotta a békésen alvó leánygyermeket, 
Janka-Pankát a csomagban. Akit ak
kor és ott még senki sem hívott Janka- 
Pankának, sem Titanillának vagy 
Donatellának, Rafaellának, vagy teszem 
azt, Tizianítának. Sehogy sem hívták.

Kicsapta a kampánykocsi ajtaját, és ki
ordította: Mi ez, isten barmai?!! Ez volt a 
legtöbb, amit Sótonyi ezredes megenged
hetett magának, ennél élesebb káromlás 
soha nem hagyta el telt, esetenkint pen
geéles ajakát (mint már lefestettük).

Őrmesterek szaladtak össze, sorakoz
tak fel kifogástalan csatárláncba, és fe
lé közeledtek lassú ünnepélyes léptekkel: 
Isten éltesse Sótonyi ezredest, kívánták 
egyemberként, de olyan egyszerre, hogy 
maga a visszhang is meglepetésében visz- 
szacsúszott a hasmánt lejtő tetejéről a 
rézsúti völgybe.

Ki tette ezt? — érdeklődött csillapuló 
lobbanással.

Ekkor lépett hozzá az ezredorvos, aki 
sokszor vizsgálta meg Sótonyi ezredes há
tát, de soha semmiféle kóros elváltozást 
nem talált azon az egyenes katonatestré
szen. Jelentette, hogy a névtelen, magát 
megnevezni képtelen nőnemű lányegyedet 
a marengói völgyben találták a tegnapi 
hadgyakorlat alkalmával, éppen a hadak 
felvonulásnak útjába volt elhelyezve, sze
rencsére egyetlen üteg vagy ló sem érin
tette. Felemelték a porból és kimentették 
a holnapi győztes kiemenetelű csata hely
színéről. Valamennyien -  anélkül, hogy 
összebeszéltek volna -  mind arra gon
doltak, hogy az ő szeretett ezredesüknek 
ajánlják föl, ajándékozzák, hadd élvezze 
a családi élet örömét... Hetek óta készül
tek a legnagyobb titoktartástól övezetten 
a születésnapra, csak gondban voltak, mit 
adományozhatnának a velejéig puritán és 
anglomán feljebbvalójuknak.

Sótonyi ezredes ekkor érezte elő
ször, hogy felrobban a gerince. Valahol 
a húszas-harmincas csigolyatartomány
ban.
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KÖTŐ JÓZSEF

Mi,
Bethlen Gábor
- In memóriám
C sép Sán d or -
A múlt század hetvenes-nyolcva

nas éveinek fordulóján kettős minősé
gemben -  mint barátot és a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház irodalmi tit
kárát — keresett meg Csép Sándor. 
„Nagy idők” voltak azok az évek a 
gondolkodó értelmiségiek számára. 
Tetőzött a kulturális genocídium: fa
lansztervilágba kényszerítették az al
kotó szellemet. Mi, kisebbségiek, ket
tős teher alatt nyögtünk: alattvalóvá 
züllesztésünk mellett meg akartak 
fosztani identitásunktól is, ellehetetle
nítve minden sajátos jegyét létünknek. 
A bibliai igazságokon, a szabadgondol
kodó filozófiai tanokon nevelkedett 
Csép Sándor a totalitarista béklyóban 
vergődő erdélyi magyar nemzeti közös
ség talpon maradását szolgáló modus 
vivendi, a „felemelt fő”, a „sajátosság 
méltósága” ideológiájának feltétlen hí
vévé vált. Az ő esetében a benne mun
káló ideológia cselekvési kényszer
ré változott. Médiaszakemberként a 
cselekvés számára a nyilvánosság 
megszólítása volt. A cenzúra figyelő 
tekintete alatt működő írott és elekt
ronikus média nem rendelkezett olyan 
eszközökkel, amelyek révén kitörhe
tett volna a hatalom szócsöve szerep
köréből, s közösségi üzeneteket köz
vetíthetett volna. Virtuális kitörési 
pontként a színház kínálkozott. Csép 
a művelődéstörténet kiváló ismerője- 
ként felismerte azt a tényt, hogy azok 
a népcsoportok, amelyek nem rendel
keznek független területtel és önál
ló közigazgatási intézményekkel, hi
ányukat kulturális intézményekkel 
pótolták, így a színházépület olyan 
helyszín is, ahol kőbe vésve manifesz
tálódik egy adott nemzet identitása, 
egy virtuális nemzet valósággá alakít
ható. A totalitarizmus éveiben ily mó
don a színház a nemzeti „túlélés” jel
képévé, a múlt jelenné formálható és 
jövőbe vetíthető terévé változott. Ezért 
keresett Csép Sándor: szeretné a kö
zösséghez szóló üzenetét színpadra fo
galmazni. Szándéka találkozott a ko
lozsvári színház törekvéseivel. Ekkor 
már színre került a Sütő-tetralógia, 
amely a „sajátosság méltósága” ve
zéreszméje körül a második világhá
ború után először fogalmazott meg 
egy kisebbségi ideológiát. Ez egye
nes folytatása volt a két világhábo

rú közötti transzilvanizmusunk, Imre 
Lajos és Tavaszy Sándor kisebbségi 
ethoszának. Az eszme népszerűsíté
sére a színházban elindult a kisebbsé
gi talpon maradást segítő „népszín
házi” vonulata az Erdély történetét 
feldolgozó daraboknak. így kerültek 
színre Jókai-Mikes: A nagyenyedi két 
fűzfa, Kemény-Csávossy: Özvegy és 
leánya, Páskándi: Tornyot választok, 
Gvadányi—Gaál—Méhes: Peleskei nótá
rius című eredeti drámái, illetve átdol
gozásai. Felvetődött egy dokumentum
dráma színrevitele, amely Csép Sándor 
elévülhetetlen értékű és „kiáltó szó”- 
ként ható, egykéről szóló riportjaiból, 
filmjeiből készült volna, mintegy ka
nonizálásaként a művelődéstörténeti 
értékű Csép-opusoknak. De a „sajátos
ság méltósága” bűvkörében élő színház 
olyan „transzilván” darabot keresett, 
amely élő és eszméltető példát nyújt
hatott, segíthette a megmaradást és a 
közjót. A transzilván eszme atyjának, 
Kós Károlynak a példaképe Bethlen 
Gábor volt, „visszavárt nagy fejede- 
lem”-ként aposztrofálta. A színház el
várása és Csép Sándor Bethlen Gábor- 
imádata találkozott. Elkezdődött a 
közös munka a Bethlen-dráma színpa
di útjának előkészítésére. Az első meg
oldandó kérdés a műfaj megválasztása 
volt. Talán ez volt a legkézenfekvőbb, 
hisz élő és ható volt a Bánffy Miklós 
{Martinovics), Kós Károly {Budai Nagy 
Antal, Az országépíto), Szántó György 
{Havasok balladája) által kimun
kált erdélyi történelmi drámamodell, 
amely a historizmus nevében nem csu
pán tablósorozatokat elevenített meg, 
hanem aktualizáló műfajként a kor 
falára vésett üzeneteket közvetített. 
Ezt a hagyományt folytatta a kortárs 
történelmi dráma is, Sombori Sándor 
Gábor Áronja, Szabó Lajos Mentsége, 
Veress Dániel Mikese és Wesselényije, 
természetes tehát, hogy a nagy feje
delem ma is élő, eszméltető portré
ját megrajzoló, Bethlen Gáborról szóló 
drámának a korok üzenetét közvetí
tő drámamodellt kellett követnie. Ez a 
szándék materializálódott is a színpa
di szövegben. Részben jól ismert tör
ténelmi események és személyiségek 
vonásainak újszerű értelmezésével, 
eddig kevesebb figyelemre méltatott 
elemek, motívumok előtérbe állításá
val, új hangsúlyok és árnyalatok ki
domborításával, részben a dolgoknak 
a lehetőség és valószínűség szellemé
ben történt kikerekítésével és tovább
gondolásával sikerült a mába emelni a 
témát. Erre bizonyíték Páll Árpádnak 
az előadásról írt krónikája is:

„Az új dráma Bethlen Gábora előbb 
menekül a hatalomtól, ő azt nem bir
tokolni, hanem szolgálni akarja, meg
győződése szerint ugyanis a kormány
rúd mellé az való, aki az adott, konkrét 
körülmények között súlyánál, lehető

ségeinél fogva a megmaradás és a köz
jó érdekében legtöbbet tehet, s amikor 
mégiscsak vállalnia kell a legfőbb fe
lelősséget, akkor a reménnyel kecseg
tető lehetőségek felkutatása és okos 
kihasználása válik gondjává, még a 
lehetetlennek, reménytelennek lát
szó körülmények között is. Ez szabja 
meg magatartását, viselkedését a tö
rök birodalom és a császári udvar kép
viselőivel szemben csakúgy, mint kéz
fogásait a szövetségesekkel, sőt még 
szerelmi választásait is ez határozza 
meg. Ennek köszönhetők az ész csillo
gó fegyvertényei, de az emberi magány 
gyötrelmei is. Kétségtelenül érdekes, 
újszerű, sok lehetőséget magában rej
tő elképzelés.”

Csép Sándor életútjáról szóló min
den adalék elhangzott, leíródott elmú
lásáról szóló híradásokban, búcsúbe
szédekben. Pályafutásának színpadi 
mozzanatáról azonban kevés szó esett, 
illetve egyáltalán nem szóltak. Pedig 
Csép Sándor személyiségét, gondolko
dásmódját, elkötelezettségét, közéle
ti bátorságát talán ez a műve fejezi ki 
leginkább. A reménnyel kecsegtető le
hetőségek felkutatása és okos kihasz
nálása lehetetlennek, reménytelennek 
látszó körülmények között is -  ezekkel 
a fogalmakkal rajzolható meg legin
kább Csép Sándor szellemi robotképe. 
Ezekkel a jellemtulajdonságokkal ma
gyarázható életének még egy szintén 
kevésbé emlegetett mozzanata: a rend
szerváltás megvalósítására és felvál
lalására buzdító Hívó Szó 15 kolozs
vári értelmiségi aláírója között volt. 
A dráma címe eredetileg csak Bethlen 
Gábor volt. A színházi műhelyünk
ben született meg a végleges cím: Mi, 
Bethlen Gábor. Érzékeltetni akartuk a 
hatalomtól menekülni akaró főúr fej
lődési ívét, amíg vállalja a legfőbb fele
lősséget. Csép Sándor életművének le
záródásakor elmondhatjuk, hogy Csép 
Sándor ráfont páncélként viselte a né
pe iránti felelősséget, fejfájára felvés
hető: Mi, Csép Sándor.
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Megkésett levél, 
odaátra

Kedves Veress Zoltán!
Hát ezt is meg kellett érned. No nem azt, hogy 

halálod előtt még meg is gyaláznak. (De hát: „Mi 
meghalni sem tudunk nyugodtan”...) És most már 
elégtételed csupán annyi lehet, hogy maradtunk né- 
hányan, öregek, akik tudjuk és valljuk: Te, és sors
társaid java erkölcsi lények vagytok, bármit mond
jon a hamis emlékezet. Másokról itt nem szólhatok, 
csak ismerőseimről, akik megélték azokat a bör
tönéveket: Bodor Ádámról, Palocsay Zsigmondról, 
Telegdi Magdáról, Nagy Enikőről...

Zoltán! Valahánnyal szót ejtettem ezekről az 
évekről, szemérmes emberek lévén csak halvány 
mosolyt „küldtek” a szájuk sarkába, jelezvén azt, 
amit nekem — mint valamivel fiatalahbnak — csak 
értelmeznem, értenem igazán nem lehetett: hogy 
kamaszok forrófejű, de igazat mondó és hívő ki
áltványa (Kommunisták, vörös kutyák!) után egy 
ugyancsak kamasz korú hatalom mértéktelenül 
nagy büntetést rótt ki „ellenfeleire”. No persze, 
most már mosolyogva mondhatnók: egy felnó'tt 
hatalom „megoldhatta” volna mindezt egy-két po
fonnal s egy atyai seggberúgással, de hát „sze
gényke”, ő sem volt felnőtt, így hát megismertette 
Veletek a „börtön szagát” (Bodor Adám).

Zoli! Tudom, nem szorulsz az én védelmem
re, kötelességszerűen, ámde példásan helyre tet
te múltadat s jelenedet leányod, Bíborka, a jövőd 
viszont nem annyira bennem, inkább unokáim
ban áll. Mert hiszen s vallom: ahogyan a fiam 
kezébe adtam, még azelőtt „fülébe” olvastam az 
lrgum-Burgum Benedeket, Tóbiást és Kelement, 
Rongy Elek, a példaképet, úgy leendő unokáim 
is ezeken nevelkednek föl (és nem holmi Tom és 
Jerryken). Mert ezt hagytad itt nekünk, s küld- 
ted haza az EKE köteteit, bizonyítván, hogy nem 
azért kényszerülünk ki Svédországba, hogy nyá
las slágerekben vágyakozzunk a Málar partjáról 
a Hargita után, s limonádé zúgjon az Olt medré
ben. .. Hogy dalba(n) hazudjuk vágyainkat. Csak 
tenni valamit, halkan, szépen, hivalkodás nél
kül ott és akkor, ahol és ahogy lehet. Akár meg
gyalázva is, abban a hitben, hogy azokon (ezeken) 
a vidékeken léteznek túlélők, akik nem hiszik -  
tudják, tisztességetek, amíg meg nem halnak.

Zoltán, már csupán ennyi a reményünk, s hogy 
Irgum-Burgumék élnek túl egy kort, nem Rongy 
Elekék.

Zoltán. Remélem, jól címeztem meg ezt a leve
let, s megtalál.

Nem gyásszal, de emlékezéssel,

MÓZES ATTILA
Kolozsvár, 2013. 02. 11.

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 10.
Ünnep van mindenütt: a mennyben, 
a földön, a föld alatt
(folytatás előző számunkból)

Úrfi a Tanár úrral tudta csak 
megértetni magát, egymásnak ad
tak fel kultúrtörténeti kérdéseket, 
a többiek tátott szájjal hallgatták 
a számukra érthetetlen tudnivalók 
sokaságát, hogy például valami
kor régen az ember embert is evett 
ezen a vidéken, azt aztán végképp 
nem akarták elhinni nekik, hogy 
egyes kórházakban új szívvel tud
ják kicserélni a megbetegedett ré
git, ezen aztán már csak röhögni 
lehetett.

A mulatozás nem tartott soká
ig, Vastag Berci egy nap elkezdett 
toporzékolni, erősen lihegett és fel- 
üvöltött az égre, egy óra sem telt el, 
s az volt a gond, hogy Urfit hová te
messék?

-  A csokornyakkendőjét meg
tartanám -  mondta Tanár úr -, ha 
már Mona Lisáról nem fog többet 
beszélni soha senki sem.

— Az élmény itt marad velünk, 
fiam -  vélte Vastag Berci -, Isten 
simogatásának a nyoma is itt lát
ható az arcomon, s ha jól körülné
zel, megláthatod, hogy a csatorna 
oldalába belevésődtek az élmény 
nyomai, ebből meríthetsz erőt éle
ted végéig, ha tudsz imádkozni, ér
demes vagy arra, hogy részese légy 
az emberi értékeknek.

Nemsokára Likas Jenőre is sor 
került, a matracát kisorsolták, 
Vastag Berci volt a szerencsés nyer
tes, pöffeszkedett rajta persze, de 
bérbe nem adta ki senkinek, sőt, né
ha megengedte, hogy egyik-másik a 
nappali órákban pihenhessen rajta. 
Az ikrek közben végleg eltűntek va
lamerre, a félelem elkergette őket, 
imádkozni eddig sem, ezután sem 
imádkoztak soha, de így is megél
tek továbbra is.

Egy idő után Tanár úr megun
ta ezt a semmittevő életet, idejé
nek nagy részét koldulással töltöt
te, Úrfi csokornyakkendőjével igen 
szép sikere volt, és persze ő is lo
pott, amit csak lehetett, idejének 
jó részét azzal töltötte, hogy ismé
telgette magában a kultúrtörténeti 
eseményeket, de hogy még mindig 
maradt rengeteg ideje, úgy döntött, 
hogy megpróbálja megváltoztatni 
némileg a föld alatt lakók életrend
jét, esténként összegyűjtötte őket, 
december eleje volt, a csatorná
ban kellemes melegben üldögéltek, 
Vastag Berci gyilkos ösztönei tétle
nül lapultak szürkeállományának 
gyengélkedő sejtjeiben, olyannyira,

hogy szokásától eltérően hangosan 
imádkozott naponta többször is, 
most meg Tanár úr kérésére és va
lószínűleg a közelgő ünnepnapokra 
való tekintettel, megengedte, hogy 
társai melléje kuporogjanak a mat
racra, s onnan hallgassák Tanár úr 
hozzájuk intézett szavait. Az előadó 
Jézus születésével kezdte, s elme
sélte Isten Fiának földi történetét, 
keresztrefeszítésével s a későbbi 
feltámadásával együttvéve, jegyez
zétek meg, mondta, a szeretet min
dennél a legfontosabb, szeresd fele
barátodat, mint tenmagadat, ez a 
leglényegesebb tudni- és betartani- 
való. Aztán elkezdte tanítani nekik 
a Mennyből az angyalt és a Stille 
Nacht ot. Valamikor magyar-né
met szakon végezte az egyetemet, 
tanárként is dolgozott több közép
iskolában, de hogy székely főneme
si családból származott, idővel ki
forgatták mindenéből, az állását 
elvesztette, bérleti szerződését fel
bontotta a kommunista polgár- 
mesteri hivatal, az utcára került. 
Valahol voltak német rokonai is, 
de fogalma sem volt, hol találhatná 
meg őket. Itthoni családjának tag
jai és összes felmenői különböző er
délyi temetőkben aludták örök ál
mukat. Egyedül maradt.

A Mennyből az angyal egy hét 
múlva már elég jól ment, a Stille 
Nachtot valamivel nehezebben ta
nulták meg, de Karácsony esté
re mindkét énekkel elkészültek. 
Karácsony estéjén többször el
énekelték a tanultakat, az embe
rek meg-megálltak a kanálisfedő 
körül, s hallgatták a föld alól fel
zúduló énekszót, sokan keresz
tet vetettek a hallottak hatására, 
nemsokára a közeli templomokból 
kiözönlő hívek százszámra vették 
körül a kanálistetőt, megjelentek 
a papok is, az egyházak püspö
kei, főpapjai ott voltak az első sor
ban, sokan letérdeltek vagy zokog
ni kezdtek.

-  Minden idők legnagyobb cso
dájának vagyunk a tanúi -  mond
ta valaki.

-  Földanya énekel — jegyezte 
meg egy hosszú fehér szakállat vi
selő öregember.

Most már rengetegen zokogtak, 
aztán a tömeg elkezdte énekelni a 
Mennyből az angyalt, hogy bekapcso
lódjanak az alulról feltörő énekszóba.

Isten mindent látott, s ha lettek 
volna könnyei, sírva fakadt volna. 
Lám, mondta magában, a teremtés 
újra értelmet kapott.
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KilometriK
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KOMÁN ZSOMBOR 
Szó

botrányos kérdések 
szemérmetlen igazsága 

testében a nyelvnek

életzaja a kinnrekedt 
didergő városnak 

égve hagytuk a villanyt

eszébe ju t az első szó 
mikor létrehoz egy kéz egy szemet 

s lelket álmodik a test 
lüktető kövek gurulnak 

a kontúrok hívására hogy 
képekké sűrűsödjön a látszat 
csak figyeli a növekvő fákat 

fagyott szívek alatt lapul meg a bánat 
csigaszemre tapadó boldogság 

árad össze-vissza az univerzumban 
hetykén tempós gondolatritmus 

sző magának nyúlós szálat 
rettenetes jókedv irtja a bogarakat 

elfelejtenek lélegezni örömükben 
zsebében lötyög egy fohász 
ha megtorpan kipottyan 
nehézkes öntöttvas ima 

kitakartságának síremléke 
lóvá tett szamaritánus 

nárcisz egy távoli kiscsillagon 
nem hallja az élet zsivaját 
széttöprengi saját csendjét 

szilánkgalacsint görget az üveghegyre 
jégkereszttel bandukol a golgotára 

hite is lehetne vagy véleménye 
kifordított vízcseppek süllyednek az égbe 
merengő angyaltekintet fúródik a sötétbe 

fekete, fehér és másféle árnyjátékok 
maszatolják tovább a hangulatot 

e szónak már csak átvitt értelme van

a n y e l v  m i n t  o l y a n

az igazi kérdések 
csak botrányosak 

lehetnek

ahogy a nyelv 
göngyölgeti a szavakat 
tüstént összetapadnak

más nyelvekhez 
simulnak a kezek 

egymásra találásához

új üregeket tapétáznak 
ki éltető nedvességgel 
mint burjánzó szavak

sírkő holdfényben
két szál cigi közé temettél 

el
abban a mozdulatban lakom 

ahogyan
egyik után a másik 

a lánghoz és az utána fölszálló első 
füstgomolygáshoz 
való viszonyodban 

meg ahogy elnyomod egy 
zárójelbe

ahogy a sötétben két parázsló 
pont közé szorul a történet 

mint holdfénytől sápadt hátadra 
gyűlt szentjánosbogarak 

a zárójeltől a következő pontig

Négyszintes
hajnalban kialvó 
szomorú fények 

az utcalámpák ilyenek

rongybábuk közönye 
mint a tovaröppenő lepkék 

lehellet van

sugárhajtásos fohászok 
hálózzák be az eget 

a jussomat követelem

Közel
meztelen vagy 

ha így átöleljük 
egymást

nincs hová elbújnod 
mellkasom ajtaján 

kopogtat szíved

beengedlek

missa lecta
csendes misét tart villámsújtott 

ágaival egy korhadozó tölgy.

bezárulnak a körök e felhők árnyé
kában,

mit halálnak nevez a szó.

születés előtti elsárgult emlékek 
sejlenek

fel füstszerű kozmikus ködben.

fényes ákombákomok ringatják az 
életet

reszkető görbékkel mélyebb szuny- 
nyadásba.

őrült szavak öngyilkos 
pontbarohanása, 

hogy elkezdődjön a mondat.

farkasok súgnak titkos fájdalmat 
a felhőkből gyúrt holdnak.

türelmes álmodozókként keresik a vá
laszt

helyetted a szavak.

a külsőtől a 
belső magányig

Komán Zsombor: 1993-ban született Brassóban. A brassói Áprily Lajos 
Főgimnáziumban érettségizett 2012-ben. Mikó András-díjas.

kivetkőztem belőled 
ne aggódj ez is 
csak a látszat.
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BOER TAMAS
Becsengetés
Alig öltöttem magamra foltozott gú

nyámat, mikor apám nyitott be szobám
ba. Úgy állt meg a küszöbnél, mintha 
muszáj lett volna, és vérben forgó szeme
ivel engem kutatott. Keresett is egy da
rabig, mire megtalált, pedig én tapodtat 
sem mozdultam el helyemről.

— Most már aztán ölég lögyön -  mor
dult fel ok nélkül.

Nekem fogalmam se volt, miről be
szél, vagy mit akart ezzel a gondolatsor
ral kifejteni, ezért kénytelen voltam nad
rágszíjam fölcsatolását későbbi időpontra 
halasztani. Álltam ott mere
ven, mint egy szobor, oszt vár
tam, hátha beavat, hogy mire 
föl tette ezt a nem mindennapi 
megnyilvánulását.

Beljebb billegett, az ágyra 
rogyott, és szótlanul próbálta 
leküzdeni hányadékának fel
színre kerülését.

— No — szólalt meg kisvár
tatva. — Nem nézőm tovább, 
hogy a fiamból egy tanulatlan 
tuskó lögyön. Ezért anyáddal 
úgy döntöttünk, hogy oskolába 
fogsz járni, méghozzá holnap
tól. Kérelömnek itt helye nincs, 
úgyhogy bele is nyugodhatsz a 
döntésünkbe.

Mikor magamra hagyott, 
akkor kezdett bennem fölsza
porodni valami félelemszerű 
képződmény. Oskolába? Én?
De hát az képtelenség. Az nem 
is nekem való hely. Meg már 
amúgy is tudok írni és olvasni, hát ak
kor miféle új dolgokat tudnak ott nekem 
tanítani? Na és itt a Raffai. 0  ugyan jár 
oskolába, de mindig csak rosszat tud róla 
mesélni. Azt is mondotta, hogy a Sarfai 
tanár úr olyan szigorú, hogy mindég nád
pálcával veri vörösre a seggit, pedig ő az
tán semmi rosszat nem szokott csinál
ni. Meg azt is hallottam, hogy a tanártól 
olyan nehéz elégségest kicsikarni, mint 
Csatra Gézától, hogy megfürödjön.

A rémhírek felidézése után gondolko
zásba estem, hogy vajon miként is tudnám 
kiküszöbölni magam az oskolába járás té- 
nyéből. Tán a doktor! Lehet, ő majd meg
állapít nálam valami halálos betegséget.

Még a reggel folyamán föl is kereked
tem, hogy kitalált bajaimmal megláto
gassam Szarka doktort. Majd azt vallom, 
hogy migrén fájdalomban szenvedek, meg 
hogy reggel óta már két szívrohamon es
tem keresztül. Akkor biztos eltilt majd az 
oskolától, mert a végén még a többieket 
is megfertőzném a szívrohammal, oszt az 
egész nebulókar a temetőbe végezné.

Hiába haldokoltam Szarka doktor 
padlóján, az nem állapított meg nálam 
szívbántalmakat, de még csak csekély 
náthát se.

— Hát Márton, te olyan egészségös 
vagy, hogy akár oskolába is járhatnál.

Köszönöm szépen, hogy vinne el az ör
dög. Hát ez se igazi orvos, csak valami ku

ruzsló sarlatán. Még képes volt azt állíta
ni, hogy a szívroham nem fertőző. Aztán 
mire hazaértem, már ténylegesen a rosz- 
szullét kerülgetett. Apám képes volt pá
linkára kuporgatott pénzéből tollat meg 
tintát venni. Itt már nem volt mese, hol
naptól ténylegesen mennem kell az osko
lába, ha csak ki nem eszelek még a mi
nap valamit. De ha én nem is kaphatok 
szívrohamot, akkor kapjon a Sarfai ta
nár úr. Na csak jöjjön haza tanítás után, 
majd rendesen kiosztom én neki a jólét 
minden szükségletét.

Koradélután volt, mikor cimborámat, 
Raffai Zolit a szolgálatomba állítottam, 
aki bizony örömmel társult bosszúállási 
hadjáratomhoz. El is mondotta, hogy már 
réges-rég eljött az ideje, hogy valaki kel

lőképpen rendet tegyen Sarfai uram fel
kavart lelkiállapotában. A készülődést 
apám fészerében kezdtük. Leltünk ott 
kék és zöld színezőfestéket, amit három 
esztendeje guberált az öregem, de vala
milyen oknál fogva minduntalan elma
radt az itthoni renoválás. Hát úgy döntöt
tem, most biza magunkhoz vesszük, oszt 
kiszépítgetjük a tanár úr házának hófe
hér falait.

Éjszaka volt, mikor hozzáláttunk a 
munkához, és már pirkadt, mire elké
szültünk vele. Egy bitófát festettünk, 
amin Sarfai urunk leng kidülledt sze
mekkel. Ekkor váratlanul felrikácsolt a 
tanár öreg kakasa. Raffai barátom résen 
volt, olyan erővel hajította hozzá ez egyik 
festékeskupát, hogy szegény jószágnak a 
feje is elhagyta a nyakát. Nem is szólalt 
meg soha többé. A döglött állatot beleha
jítottam a gémeskútba, nehogy ott árvál
kodjon szegény. Aztán Raffaival néhány 
másodpercre lehajtott fejjel imádkoztunk 
a leikéért.

De szegény embert az ág is húzza, vagy 
ha az ág nem is, akkor Rámsáki Rozi biz
tosan. A vén boszorka pont akkor lépett 
ki a verandára, mikor a kerítés tövében 
ólálkodtunk.

— Hát ti mit kerestük itten hajna
lok hajnalán? Tán csavargásra adtá
tok a fejetöket? Oszt jó anyátok tud-e ró
la, vagy csak titokban settenködtök? Hát

nem sül le a bőr a képetökről, hogy ilyen 
galádságra vetemödtök? Osztán mit is 
kerestök ti a Sarfai uram portáján? Tán 
lopásnak adtátok a fejetöket, oszt most a 
titkon elcsent portékát el akarjátok ásni 
az erdőben, hogy holnap a kocsmában ap
rópénzért eladjátok? Hát olyanná akar
tok válni, mint a faluszéli zsiványok? Na, 
de mögálljatok, majd én figyelmesztetöm 
szögény szomszéduramat, mire is készül
tök!

-  Maga csak álljon ott a verandán, 
oszt fogja be a lépcsős száját -  mordult 
fel Raffai barátom. -  Csak próbáljon mög 
kigyünni a kertkapun, olyat odavágok, 
hogy rögvest repül a gémeskútba a kakas 
mellé!

Miután Rozi dermedtségéből felolvadt, 
visszaszaladt a házba, elol
totta az összes lámpást, de 
még az ablakokat is mind 
egy szálig magára zárta.

Már világosodott, mire vé
geztünk tervünkkel. Akkora 
gödröt vájtunk a nagykapu 
elé, hogy azt lehetetlenség 
lenne akármerre is kikerül
ni.

Reggel szándékosan a fő
tér felé indultunk, megbúj
tunk egy fa mögött, oszt ott 
vártuk be, míg Sarfai tanár 
úr kikecmereg. Vigyorogva 
nyitotta ki a kertkaput, 
majd egy nagy ordítás kí
séretében eltűnt a szemünk 
elől. Csak azt lehetett hal
lani, hogy a verem mélyén 
eszeveszetten jajgat, meg 
szidalmazza a mindenhatót. 
Aztán meg sem álltunk az 
oskoláig, ott a helyünkre te

lepedtünk és vártuk Sarfai uram dicső
séges eljövetelét.

Telt-múlt az idő, mígnem egyszer csak 
hangos acsarkodás közepette, bicegve lé
pett közénk.

— Ki ásott likat a kapum elé? — ordí
tott. — Senki? Gondoltam! Nyílván magá
tól gyütt ki belőle a föld. Oszt ki festött 
bitófát a házam falára? Senki? Biztos a 
lik volt az. Odagyütt egy lik, oszt unal
mában festögetött. A jó anyja úr istenit 
a csozé nyavalyásnak! Mindönki vögye 
elő a füzetöt, oszt írja fel ezerszer, hogy 
sósé többé nem ások likat bitófa alá! Oszt 
punktum!

Hát igen, Sarfai tanár úrban nem kel
lett csalódnom, pont olyan ganyé, mint 
azt Raffai említette. Már-már azon ta
nakodtam, hogy elillanok a csoporto
sulásból, mikor megpillantottam azt a 
szépséges szőke lyányt a hátsó padban. 
Mosolygós tünemény volt, oszt mikor 
rám nézett tengerkék szemeivel, még a 
vér is meghűlt a gerincemben, vagyis az 
inaimban, mármint ott, ahol meg szokott 
hűlni.

Hát ha nem is a Sarfai uram órái mi
att, de mindig ott voltam az oskolába.

Apámék csak későn érttették meg ve
lem, hogy fölösleges vasárnap az osko
la elé mennem, mert úgyse nyitják ki a
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kedvemért. A tanulmányi eredményem
től függetlenül én kaptam meg a legszor
gosabb nebulónak járó elismerést.

Ropszky Máté 
mátkája
Csabaki bátyám fogadójában töltöt

te früstökét a kukoricaszedésre felbérelt 
dolgozó férfitársadalom. Az persze hozzá
tartozik az eseményekhez, hogy kora reg
gel tértünk be apámmal a kocsmába és 
lassan már a délidőt kongatják, de még 
Kalapos Győző kukoricásának a határát 
se láttuk.

Csurfai felhörpintette pálinkáját, ar
ca elvörösödött, majd hosszas lélegző gya
korlat után egy rücskös köpettél borítot
ta be a padlót.

-  Te bitang! — kiáltott rá a Csabaki. — 
Hát már ezerszer elmondottam, hogy ne 
csulázd össze a padlót, mert úgy a képed
be mosok, hogy Nagykátáig röpülsz pihe
nő nélkül!

-  Ne haragudj, Dezső komám. 
Véletlenül kicsúszott a számon.

A jóisten segedelmével Szivacs atya is 
betoppant a fogadóba. Érkezésekor min
dig keresztet vetett a küszöbön és csak 
azután lépett be, hogy elmormolta magá
ban az imádságait.

-  No isten hozta plébános uram — vi
gyorgott a Csabaki. -  Csak nem az elté- 
velyedett bárányait akarja visszaterelni 
a helyös ösvényre?

-  Az úr vezényölt hozzád, Dezsőm! 
Töltsed már mög a flaskámat azzal a 
múltkori pálinkával. El akarom takarí
tani a templomi kelyheket, és csak az az 
egy szer alkalmas rá.

-  No, mi is volt az? Ha jól emlékszöm 
kisüsti volt.

-  Nem -  mordult fel az atya. -  Szilva 
löhetött. Csak azért vélekszöm arra, mert 
az a rossz szag még mindég itt van az or
romban.

-  Csak vigyázzon ám vele — töltötte te
le a kulacsot Csabaki. A kántor uramtól 
hallottam, hogy a múltkor is úgy elmo
sogatott, hogy egy vödör vízzel alig bír
ta magát észhöz téríteni. Ott hevert a ká
polna padlóján félholtan.

-  De csak azért, mert erős volt a szaga 
és rosszul lőttem tőle. Még a pálinka is 
kiömlött, amikor elestem. Azért köll most 
másik.

Hirtelen úgy vágódott ki a kocsma
ajtó, mintha Beregi Pista bélmozgásai
nak dörgése szélvihart fakasztott volna, 
Ropszky Máté pedig ott állt a söntéspult 
előtt nyakkendőben, zakóban.

-  Dezsőm -  kiáltotta lihegve gyor
san töltsél egy korsóval, mert rögvest 
összeesök!

-  Minek rohantál úgy, Máté fiam? 
Egész estig nyitva löszök. Mög mért van 
rajtad ez az úri hacuka?

-  Nem mindönnapi eseményt fogok 
most közhírré tönni! -  kiáltott fel Máté.

No ennek Csurfai úgy megörült, hogy 
rögvest kikért egy liter bort hitelbe, hogy 
bíz ne szenvedjen semmibe hiányt az ün
nepléshez.

-  Oszt mi lönne az, Máté fiam — tá- 
pászkodott fel apám a padlóról, negyed 
órás kábulatából kiébredve.

-  Mögnősülök!
-  Elmönt az eszöd te gyerök? -  mordult 

fel Beregi Pista. -  Hát mért akarol te a 
házasság mezejére lépni? Nem jó néköd 
ott az agglegényük erdejében bolyongani?

-  Mögéröttem már a házasságra. Mög 
hát elkelne mán az asszony is a háznál, 
van ott annyi tönnivaló, hogy akár egész 
életében neköm dolgozhatna.

-  Oszt hun van az arád? Ki lönne az?
-  Már hozom is színötök elé, ehun la

pul kinn a kocsma tövében, oda raktam 
az eresz alá, hogy el ne ázzon, ha künn 
esőre fordulna az idő.

Amikor behozta, volt ám döbbenet. Még 
a megszólalás is nehezükre esett a derék 
férfiaknak, jobbnak is látta mindenki, ha 
rögvest ivásnak adják fejüket.

-  De hát ez a Rámsáki Rozi — törte meg 
a csendet Szivacs atya. — Hát mit akarol 
te ettől? Anyád lőhetne.

-  Már hogy lőhetne az, mikor néköm 
azt mondotta, hogy ifjú menyecske?

-  Jól van, no — szólalt meg Csabaki —, 
de most már jobb lönne, ha kiraknád a 
szűrét a kocsma elé. Még a végén oda lösz 
az ivó jó híre.

-  Rakom már, ennyi idő alatt mög- 
tapasztalhatta a jót!

-  Mán hogy raknál te engömet akár- 
hová is? — visított fel a nő. — Ha ará
dul vöszöl, jobb ha a fejedbe vésőd, hogy 
minduttalan a nyomodban löszök, oszt 
követlek még a világ végire is -, aztán 
Máté nyakába vetette magát és nem na
gyon akaródzott néki tapodtat se szabad
jára engedni a legényt.

Máté jajveszékelésére a megtermett 
férfinép lefejtette róla Rozit és csak hosz- 
szadalmas erőbefektetés útján tudták a 
kocsmán kívülre tessékelni. A falut be
zengő visításra Bogda Jenci jelent meg 
kissé ittas állapotban, jókora bökővei a 
kezében, disznóvágást remélve, és ugyan 
senki se akarta lebeszélni, de ha akarták 
volna se tudták volna visszatartani Rozi 
megkergetésétől.

Másnap Máté bejelentette, hogy csöp
pet se tágított a nősülés lehetősége mel- 
ló'l. Ha nem Rozit, akkor valaki mást.

-  No, de mégis kit? — kérdezte Csurfai.
-  Hát a Menykóczi Margitot.
-  Azt a fehérmájú nincstelent? Az a nő 

aztán mindönnel párosodik, ami kemé
nyebb anyagból vagyon, mint a fokosom 
nyele. Hát azért lakik a templom pincéjé
ben, mert az ura elüldözte otthonról, oszt 
már hajléka sincs.

-  Majd én ránevelöm a jóra azt az asz- 
szonynépet!

Oszt amit a fejébe vett Máté, azt bíz 
ember fia nem tudta onnan távozásra 
venni. Még aznap délután el is ment a 
templomba, szedett egy csokor virágot a 
mezőn, és Szivacs atya színe elé tárult.

-  Hát tégöd mög mi hozott erre, Máté 
fiam? -  csodálkozott a pap. -  Ha a

Csabaki fogadót keresőd, akkor eltéved
tél, mert az a másik utcában van.

-  Magához gyüttem, atyám, pontosab
ban a Menykóczi Margithoz. Arául aka
rom kérni, ehun-e a nászcsokor.

-  Oszt mér ilyen büdös az a virág?
-  Hát mert a tehénszar alatt leltem 

nyomát.
-  Jól van, vidd csak néki, a pincében 

van. De ha mégis ellenállna szoríjjad gra- 
bancon, oszt vonszoljad hazáig. Ott tán 
csak mögnyugszik.

A Margit bíz örült az udvarlójának, 
nem azért, mert pont a Mátéban látta 
meg álmai emberét, hanem hogy lészen 
valaki, aki végre rendes hajlékot ád a fe
je fölé. Olybá próbálta kedvességét Máté 
irányába terelgetni, hogy elkapta annak 
kezét és saját kebelére tette.

-  Szoríjjad Máté, szoríjjad!
0  meg csak vigyorogva szorítgatta.
-  Érzöl-e már valami változást a nad

rágod tájékán?
-  Érzők biza. Úgy vélöm, emelködik a 

magabiztosságom.
-  No, akkor kövessél becsülettel.
Kimentek a templomkertbe, hátra a

budihoz. Rozi bement és a résen hajigálni 
kezdte kifelé bűzös gönceit.

-  No Máté, csak akkor löszök arád, 
ha adományozol néköm olyan ajándé
kot, amit az isten teremtött, oszt képes 
engömet egy bizonyos helyen megbökni. 
De mostan hozzad ám, és ha möghoztad, 
zárd be a klozetajtót.

Máté megvakarta fejét és szétnézett a 
kertben. Felvett egy darab botot a földről, 
az egyik bokorhoz ment és leakasztott vé
le egy vaddarázsfészket.

-  No hát ezt az isten teremtötte, mög 
bíz nem csak egy bizonyos helyön lösz ké
pes mögbökni, hanem mindönütt.

A fészket darazsastól behajította a bu
diba, aztán meg kívülről ráreteszelte az 
ajtót.

-  Möghoztam az ajándékot -  kiáltott. -  
Most elmögyök egy kicsit a Csabaki foga
dóba, majd később visszagyüvök, addigra 
mindön bizonnyal mög fognak bökni azon 
a helyön.

Nem csak az utcát, hanem az egész fa
lut, sőt még a határt is bezengte Margit 
visongása. Az volt csak a szerencsé
je, hogy Bogda Jenci arra já rt bökőjével 
és kieresztette megszorult helyzetéből. 
Bár így se já rt sokkal jobban, mert Jenci 
minduttalan disznótort akart rendezni, 
oszt képes volt a Kalapos Győző kukori
cájáig üldözni a nőt.

A Csabaki fogadóban is visszatért min
den a megszokott útra.

-  Nem értöm én a nőket, Dezső bá
tyám -  panaszolta Máté. — Hát miként le
het nékik a kedvükbe járni? Mögtöszöm, 
amit kérnek, oszt cserébe husánggal ül
döznek körbe a faluban.

-  Ne törődj vélük, Máté fiam, majd 
csak möglelöd a néköd valót.

-  Az biza most mögfogadom kendtök
nek, hogy hamarább visz el a doktor ki
száradás gyanújával, mint hogy a me
nyegzőmön igyák ájulásig magukat a 
falubéliek.
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DIMENY ÁRPÁD
fiú-siralom
*

anyám kórházban, én nemrég értem haza. 
szólongatom Istent, ne játszd 
a haragszomrádot. májfoltos éjszaka, 
a hold pléhlavór epenyállal.
**

fejét, bár kezét tartanám, de ott se vagyok, 
máskor mindig ö. biztos voltam abban, hogy 
varázserővel bír. mert ha olló, ő kő, 
s ha kő, akkor papír... 
ha én feküdnék, ő már hozná
a teát, a pirítást, a szert, a szörpöt, a hidegborogatást, 
most mindent elrontott.
összecsuklott, mintha kiszippantotta volna csontját
az ipari méretű porszívó.
szívét megpárolta a présgép gőze,
otthagytam, mint törött ampullát.
töltsék fel gyógyszerrel a szívére,
pajzsmirigyére, gyomrára, lábára.
gyógyszer, hogy a sok gyógyszert túlélje.

***

kökényszeme fakó 
alvadtvér-színű, mintha 
vízben ázott volna, 
csövek ki és be, 
rémes csőzakó.
rajtuk keresztül színes víziók, 
plasztikus álma csak szebb lehet, 
a kórteremben híg fény úszkál, 
mint az utolsó leheletek 
a gubancos, drótszerű fájdalmak 
megtalálják a repedéseket a betonpadlóban, 
ott hol az élet ellobban csak úgy. 
rángatózó hüllőszájak fogadják be az étket, 
puffadt hasú öregasszonybábok, 
a böfögő-röfögés kelésként fakad ki. 
mindez anyámnak oly távoli.

****

hiába az ablak, tűkön és csöveken 
csepeg belé az ezüstlön illanó kint. 
most kellene, uram, egy kis védelem, 
anyám, magunkra hagyattunk megint, 
nincs kegykép. csak röntgen az agyadról, 
mihez kezdjek, szád mozog, mégse szól.

Az akcióhős
Apám mesélte, ’68-ban vad volt a világ. Az utcákat este ban

dák járták. Felökleltek bárkit, mint vérben forgó szemű bikák. 
Ki útjukba került, elő a bicskák. Őrültkutya-ének hagyta el aj
kuk, s csapzott hajuk hátradobták.

Apám mesélte, hogy anyámat elvitte egy italra a Csillagba. 
Előző havi fizetéséből pénzt tett félre, s a zenésznek is külön egy 
dalra. Anyám gelencei, vidéki fruska. Az utca dolgát nem tudta. 
A divatot igen, hisz düftinkabát volt rajta. Benne magát ijedten 
összehúzta.

Apám mesélte, hogy mindig volt egy kétujjnyis vascső a kabát- 
ujjában. Akkor este új inget vett fel, s szűk volt a zakó, ma is em
lékszik harminc évvel utána. Testével védte, de csalódott önma
gába’. Felhasadt ajakkal és vérző füllel nézett anyámra. Mesélte,

bevitt ő is egy párat, de hiába. Majdnem olyan volt, mint életre- 
halálra. Alig állott lábra.

Apám mesélte, s gyerekként hallgattam, vele szembe ülve. 
Története a minap jutott eszembe, amikor vasárnap ebédet ho
zott be a munkahelyemre. Ott láttam ráncait, s erős vállát mivé 
gyötörte. Pedig még alig hatvan év kísérte. Olyan, mint az öre
gek a mesékbe, valami fátyolos dermedtséggel szemébe’. S ami
kor megáll, mint akit ütöttek-vertek, s most kész, hogy kivédje.

Fiaimnak mesélem 2012-ben, csak néznek rám mindketten. 
Hogy értik-e? Csak remélem. Mondom nekik, hogy az ételhordó
zsák alján egy vascsőre leltem. A nagyobbik válasz még vissz
hangzik bennem. Téged is megvernek? Mint ahogy tatát, a véres 
szemű bikák, merthogy egyre csak vadul a világ?

elaltattatom
elaltattattam a kutyám, öreg volt és beteg, tizenegy éves le

hetett. inkább csak betegeskedett, valójában a családot zavarta, 
anyámat, aki szívbeteg, apámat, aki alig tudott járni, egy becsípő- 
dött idegszál miatt bicegett, húgomat, aki hajnali hétkor kezdett 
és sokszor este végzett.

elaltattattam a kutyám, az utóbbi időben csak feküdt, az övé 
volt majdnem az egész ágy. hullatta a szőrét, ha odamentem, örö
mében ugrált rám s összenyalt, gond lett a sétáltatás. panaszko
dott anyám, panaszkodott apám. mondták sokszor, hogy hagytam 
magam helyett egy kutyát.

elaltattattam a kutyám, valójában a családot zavarta, az én 
családomat is. a kutyaszőr miatt, s mert ugye a gyerekek, a lelki
ismeretem miatt is. hogy otthagytam egy kutyát magam helyett, 
elaltattattam. mindössze egy telefonba került, és bánta harminc 
lejem.

elaltattattam, de azóta sincs nyugalom a házba, se nyugalmam, 
csak klinikáról klinikára, anyámmal, aztán apámmal, mert öre
gek és betegek, otthon csak fekszenek, a hajuk is hull. szegények, 
amikor odamegyünk, örömükben felugranak az ágyból és meg
ölelnek.

a kutyát nem emlegetik, húgom hajnali ötkor kel s majdnem es
tig. otthon nővérke, jobb esetben, máskor kapca, én már nem élek 
velük, de hagytam magam helyett egy kutyát, aki elaltatva lett. 
szüleim egymást zavarják, beteg a beteget, s gond az orvosokhoz 
való járkálás.

elaltattatom előbb apám. aztán anyám, magamhoz szorítom 
buksi fejük és együtt sírunk, ők csak addig, amíg bekapják a szert, 
aztán már nem lesz erejük, majd néznek rám vádlón, én meg öle
lem, szorítom magamhoz, simogatom őket halálba, anyám szíve 
biztosan gyorsan feladja.

elremeg, mire a zokogás ércessé vál’. apám szálkás teste többet 
küzd, de az injekció beadásakor biztatni fog, nem fáj. a szíve azon
ban még egy negyedórát dolgozik, az erekbe a sűrűsödő vért löki. 
talán még egy fél adagot adunk neki. az asszisztens távozik.

húgom nem siet haza. a munkából, hogy ne lássa, nem bírná ki, 
azt mondja, becsavarom a testük egy szép pokrócba, a barnás zöld 
anyám kedvence, ő lesz a nehezebb, kérdés, hogy a csomagtartó
ba vagy a hátsó ülésre, magammal viszem a kutyám mellé a hát
só kertbe.

A***» K ilometriK



HELIKON
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Egy kiállítás képei -  képtelenségekkel?
A tél elején nyílt Kolozsváron egy za

varba ejtő című kiállítás: Debussy,
Ferenczy Károly, Bálint Tibor. Feltűnően 
nem azonos nagyságrend vagy alkotói 
szemlélet sorolta őket egymás mellé, csak 
születési évfordulók: 130... 130... 80...
Ennek ellenére, természetesen, Okos 
Tónik, fehér asztal mellett, versengve 
kezdenek hasonló kombinációkat gyárta
ni (jók lesznek majd humoros lapszámok 
szerkesztőinek): tehát kell 1 francia ze
neszerző, 1 nagy magyar festő, 1 erdélyi 
magyar prózaíró, erős helyi színezettel.
Pl. Lully, Barabás Miklós, Méhes György.
Győztesnek végül is a Saint-Saéns- 
Kondor Béla-Ladó Laji felállítás nyilvá
níttatott.

Tulajdonképpen nem a Nagy Nevek 
iránt tanúsított profánság, frivolság miatt 
botránkoznak meg egyesek, hanem a ta
pintatlanságon a „kis nevek” iránt. Persze, 
azért igyekvő műítész vagy együtt érző 
irodalomtörténész mindig kerül, és képes 
kimutatni érintkezési pontokat. Például 
ami Ferenczy Károlyt és Bálint Tibort il
leti, mindkettejük életművében feltűn
nek bibliai motívumok. Csakhogy amíg a 
Hegyi beszéd vagy a Krisztus levétele a ke
resztről nemcsak eszmeileg, hanem szigo
rúan szakmai szempontból is a magyar 
festészet csúcsai körül kering, addig az 
Önkéntes rózsák Sodomában a nagyranéző 
kisvárosi hírlapírás fodrászműhelyek és a 
bölcselet mélységeinek örvényeihez eljutott 
öreg pincérek rezonáló közegén át hang
zik felénk. Annak idején például egyetemi 
hallgatók is kedvelték, népszerű volt (az 
1960-as évek vége felé). Az irodalomtörté
net ezt nyilván akként értelmezi, hogy a 
szocialista realizmus prűd, merev, forma
lista tempóihoz képest szabadabb, őszin
tébb életérzés és a személyes hang erejével 
hatott. Lehet, de azért az általános mű
veltség alacsony fokának, a kitekintés hi
ányának is része volt benne. Például nem 
egy akkori hazai magyar s pláne román 
szerzőnél érzékingerlőbb sorokat találunk 
a Bálint Tibor-vezérmotívumnál: „akkori
ban a hideg ágyékú kislányok megkíván
ták az apjukat” — brrr!

Főleg a „felnőttködés” komplexusáról 
volt szó a Két pakk Mörösestivel; írtam 
volt s írok még erről „a dohányzás öntu
data” kapcsán.

Az önkéntes sodomai rózsák téma
kellető nyitómondatából kiindulva, ír
tam akkoriban egy kis stíluselemzést, 
de Marosi Péter lebeszélt a közléséről:
„Azt akarod, hogy a borbélysegédek le
metsszék a szerkesztők fülcimpáját, vagy 
hogy a pincérek a hideg ágyékodra öntsék 
a forró levest?”... Hiába mondtam, hogy e 
foglalkozási csoportok nem olvassák az 
Utunk at, és a szerkesztők nem rendelnek 
levest vendéglőkben, Marosi mégis le tu
dott beszélni.

És amiképpen pedig találhatni egy 
mégoly vékony, de közös szálat Ferenczy 
és Bálint alkotásai között, méghoz
zá az érdeklődést a Szentírás történetei 
iránt (bár más-más színezettel és szín
vonalon), ugyanígy van némi hasonlítási

alap Claude Debussy és Tiborunk között: 
mindketten alkottak színpadi művet. 
„Az operairodalomban páratlan Pelléas 
és Mélisande (1893-1902) Debussy fő
művének tekinthető, a nemzeti hagyo
mányokat, a szimbolizmust és a drámai 
szenvedélyt szabad költői recitativóban 
egyedesíti”... és szinte ugyanez mondha
tó el Bálintnak a Sánta angyalok utcája 
című színművéről, azzal a különbséggel 
persze, hogy Bálint maga nem írt színpa
di zenét, de kiváló nótaénekes lévén ins
pirálta a mű eljátszóit. Kétségtelen, ez 
volt a csúcsa írói pályafutásának, elegyí- 
tetlen siker... Emlékszem, eleinte még ő 
maga is megilletődött tőle.

Később azonban kezdte beleélni ma
gát — a saját szerepébe... Egyszer egy
más mellett ültünk a kolozsvári szín
ház nézőterén, és a vásárhelyi színisek 
A nagy Romulus című előadását élvez
tük. És Bálint a kolléga szemével figyel
te Dürrenmatt művét, „na, ez itt elég 
ügyes”, és bólogatott, vagy Jaj, az ilyes
mi már nem megy”, csóválta a fejét...

K onrád  K ároly: A la k za t

Később még egy nagy francia prózaírót is 
megfeddett némileg... Aztán egyszer ta
lálkoztam vele az utcán, miután éppen 
akkor írta az újságban, hogy a Mátyás 
király szoborcsoportozat egyik alakjá
nak, szerinte Bocskai Istvánnak a lelkes 
éljenzésre tátott szájába belefészkelt egy 
veréb... „Az nem ám Bocskai, mert ő száz 
évvel később élt”, nevettem rá, „hanem 
Maupassant, mert ő időtlen nagyság!”... 
Nagyon megmérgesedett, sziszegve fe
nyegetett: „Ki foglak nyírni! nézd csak 
meg, ki foglak nyírni!”... Én azonban nem 
viszonoztam haragját, továbbra is szeret
tem őt, s el is énekeltem neki: „Ha nem 
szeretsz, úgy én szeretlek”... Többet nem 
állt szóba velem.

Vissza a fentebb emlegetett összeha- 
sonlítgató idétlenkedésekre: Saint-Saéns

Sámson és Deliláját mindenki ismeri, va
laha a kolozsvári magyar operában ma
gyarul (!) adták elő; a Csókária is elég kí
sértetiesen érzéki ahhoz, hogy Kondor 
irracionális látomásaihoz társítsuk. Ami 
pedig Ladó Lajit illeti, valóságos személy 
volt, nem amolyan népszínmű-színpad
ról elszalasztott Gacsaj Pesta. Életútját 
az jellemzi, hogy ugyanabba a mélység
be zuhant alá, ahonnét Bálint Tibor fel
kapaszkodott!

Bálint ugyanis abból a kolozsvári vá
rosnegyedből származik, amely vala
ha a Tordai út alja és a Pata utca ele
je között terült el, egyes tudákos diákok 
Aldzsirnak keresztelték el, de inkább 
talált volna rá a Bombay (ma már az is 
Mumbay). Az iszlám igazságszolgáltatás 
módszerei (Sariya) elől menekülő, tévesen 
Fáraó-ivadékoknak nevezett bevándorlók 
kaptak itt egy hatalmas telket Kolozsvár 
magisztrátusától, azzal a feltétellel, hogy 
adómentesen lakhatnak ott, bizonyos 
szolgáltatások fejében. Több mint négy
száz éven át közülük került ki gyepmes
ter, hóhér, utcaseprő, utcalány; ahhoz ké
pest kevés zenész. A múlt század elején 
épült Nemzeti Színház díszletraktárát és 
festödéjét e mögé helyezték, viszont a te
lep életformájának sugárzási övezetébe 
kerültek a szomszéd utcák végei, példá
ul közel a Bethlen bástyához volt egy kis 
cipészműhely, amelynek függönnyel ta
kart hátsó részében csekély bér ellenében 
pásztorórát lehetett tartani, miközben az 
előtérben a suszter bácsi közömbösen ka
lapált. És itt volt, néhány pincében, egy
két „éjjeli menedékhely” is.

Ladó Laji lövétei szegény székely, de 
benne van a Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikonban is. Novellája jelent meg az 
Erdélyi Helikonban, lapot is szerkesztett, 
és megvádolta Tamási Áront, hogy a ren
getegbeli Ábelt az ő noteszából másolta ki. 
Érdekes, ugyanabban az időben egy ara
di román tanár bepereli Thomas Mannt, 
hogy a Józsefjét az ő magyar nyelvű po
émájából plagizálta! (Részletesen lásd 
Szekernyés Jánosnál, Temesvár.)

És minő félelmes kapcsolat megint! 
Ferenczy egyik legcsodálatosabb, szívszo
rító kompozíciója: a Józsefet eladják test
vérei Rembrandt Dávid és Uriásának sö
tét hangulatát idézi. (Mint amerikai 
tévéjátékokban, melyeket esténként tu
catjával nézhet az ember, „a szálak” lát
szólag értelmetlenül „összefutnak.”)

Amikor én ismertem, már taligás em
ber volt csak, földig érő, szennyesbarna 
condrából készült köpenyben járt, mint 
régente a szegény emberek. És a halála is 
ugyanolyan, mint a Bálint Tiboré: kihű
lés által. Csak ő az említett éjjeli mene
dékhely ajtaja előtt, a pincelépcső alján, 
Tibor a saját telkén, háza ajtaja előtt.

Vajon 80 éves születésnapjára nem in
dokoltabb lett volna a Sánta angyalok 
utcáját újból bemutatni, még Vitályos 
Ildikó, Pásztor János játéka és Szabó 
József rendezése nélkül is? — De igen! 
És akkor miért nem? Azért, amiért Sütő 
András, Páskándi Géza, Sigmond István, 
vagy akár Méhes György és Csávossy 
műveit sem játsszák nálunk: csak! Csak, 
csak, csak.
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GABRIEL LIICEANU

A csábításról
(Despre seduc^ie)
részletek
íme egy magától értetődően csábító 

téma. Az a csáberő, amellyel mint téma 
a csábítás hat ránk, azzal magyarázha
tó, hogy maga az élet szembesít bennün
ket minden lépésünknél a csábítással. 
Vajon nem törekszünk-e arra mindany- 
nyian, hogy belopjuk önmagunkat a má
sikba, és ha egy mód van rá, akkor lakjuk 
be, hódítsuk meg létének egészét? Vagy a 
másik oldalról nézve, nem fordul-e elő ve
lünk, hogy úgy érezzük, egy másik sze
mély elvarázsolt bennünket, „rabul ejtett” 
és olyan irányba visz tovább, ami éppen 
tetszik neki? Életünk során mindannyian 
kerültünk már a csábító és az elcsábított 
helyzetébe. Úgy tűnhet tehát: mindannyi
an képesek lennénk megválaszolni azt a 
kérdést, hogy „mi a csábítás?”

Mégis, ha megkíséreljük a válaszadást, 
meg fogjuk állapítani, hogy a leginkább ke
zünk ügyébe eső dolgok azok, amelyek a 
legszemélyesebb módon képezik hétköznap
jaink szerves részeit, éppen ezek szemlélhe- 
tó'ek a legnehezebben kellő távolságról, úgy, 
hogy „szemtől szemben” lássuk őket. A csá
bításról nem mondhatunk többet, mint a 
szótárak bármelyike, különösen azért, mert 
egy olyan képességről van szó, amely egy 
adott kvalitás által vonzz magához, a meg
szokottat jóval meghaladó csáberővel, mi
közben a csábítóra továbbra is úgy tekin
tünk, mint egy szerelmi trófeákat gyűjtő 
személyre, olyan valakire, akiről Racine a 
Phaedrában azt mondta, hogy „charmant, 
jeune, trainant tous les coeurs apres sói”.

[...]
Mit tegyünk tehát? Forduljunk a nyelv

hez, amely nálunknál mindig intelligen
sebbnek bizonyul. Mit mond a latin seduco 
ige? A seduco elsősorban „odább tenni”, 
„félrehúzni”, „távolabb helyezni” jelentés
sel bír. Me seducit foras narratque... mond
ja Terentius, „kiemel és mesél nekem”. 
Innen válik magától értetődően általáno
sabbá az elválasztani és az elkülöníteni 
jelentés: „amikor a halál elválasztja a lé
lektől a testet” (Vergilius). Az a jelentés, 
amely szerint a seduco-1 manapság hasz
náljuk és amely az összes neolatin nyelv
ben megjelenik, a latin jelentések közül 
utolsóként bukkan fel, mégpedig a keresz
tény szerzőknél. Csak Tertullianusnál (a 
II. és III. században) és Augustinusnál (a 
IV. és V. században) alakul át a seduco csá
bítássá, a „tévútra visz” és a „korrumpál” 
értelmében. Mert a nyelv intelligenciájá
hoz kívánunk fordulni, természetes, hogy 
először az alapjelentések felé fordulunk, 
oda, ahol a szó a maga hajnalfényű jelen
tésével tör a nyelv felszínére. Ha így cse
lekszünk, egy megrázóan kézenfekvő do
logra bukkanunk: a csábító olyan szereplő, 
aki félrevon, aki abba az irányba visz, ame
lyikbe csak akar. Márpedig ha ez az alapje
lentés, amelyet használni kívánunk a csá
bítás megértéséhez, akkor spontán módon 
három kérdés is felmerül:

Milyen irányba visz a csábító?
Személyiségünk rétegeiben mi az, mely

nek alapján félrevonhatunk valakit, vagy 
valaki más bennünket félrevonhat? Mi az, 
ami a csábítóban és a csábítottban lehető
vé teszi a félre-vonást?

Mivel csábít a csábító, mi az, amivel az 
általa kívánt irányba vonhat el?

[...]
A csábítás, természetesen, a hatalom 

egyik formája. Abban a pillanatban, hogy 
valakit olyan irányba viszek, amilyenbe 
én akarom, amikor meg tudok győzni va
lakit, hogy abba az irányba induljon, azt 
jelenti, hogy hatalmam van felette. De a 
hatalmat már alapjaiban is a kettősség 
jellemzi. A hatalmat valaki csak annyi
ban birtokolhatja, amennyiben szabad, és 
csak annyiban képes valakit hatalmába 
keríteni, amennyiben szabadabb, mint az

K azinczy  G ábor: T érfo rm a

általa uralt. Az alávetett pedig azért ve
ti alá magát az erősebbnek, mert alacso
nyabb szintű szabadsággal bír.1 Csakhogy 
az alávetett két okból fogadhatja el aláve
tettségét: vagy azért, mert elfogadja a ha
talommal bíró autoritását, mert tisztában 
van azzal, hogy nagyobb mértékű szabad
sága alapján ő az egyedüli, aki megtanít
hatja a szabadságra, és ezért ő az egye
düli, aki elindíthatja az egyéni szabadság 
felé vezető úton. Ebben az esetben, szaba
don veti alá magát a másik hatalmának, 
és a hatalommal bíró az alávetett bele
egyezésével uralja azt, csakis és kizáró
lag a szabadság terében való mozgás elsa
játítása és a végleges felszabadulás miatt. 
Vagy éppen ellenkezőleg, kényszerből, és 
a hatalom ebben az esetben nem egyéb, 
mint a szabadság tartalmatlan kiterjesz
tése a másik örök szabadsághiányára tá
maszkodva. Ebben az esetben az, hogy az 
alattvaló aláveti magát, már nem a felsza
badulás előfeltétele, csupán egyszerű sza
badság nélküli részvétel a hatalom örök 
játékában. A hatalom kettőssége alapjait 
tekintve olyan mértékben nyilvánul meg, 
amennyire képés edzeni önmagát a mások 
nevelésében és felszabadításában, vagy 
éppen ellenkezőleg, a mások szabadságá
nak a hiányában.

A hatalom e kettőssége olyan mértékben 
érvényes a csábításra, amennyire a csábí
tás a hatalom egyik megnyilvánulási for
májaként jelenik meg. Természetesen, a 
csábítás esetében, nem egy kényszerű
en alkalmazott hatalomról van szó, mert 
mindenütt, és itt is, a meggyőzés tényével

szembesülünk, és a másik engedélyének a 
megszerzésével. Azonban a csábítás ket
tősségének, akárcsak a hatalom kettős
ségének a látóterében ott van egy kezde
tektől fogva bizonytalan eredmény képe, 
ami akár ellenkező előjelű is lehet, annak 
az esetében, akire a hatalom hatással bír 
— és itt az elcsábított esetében. Másként 
szólva, a csábítás esetében az a kérdés, 
hogy mi által történik meg. Ha csábítóként 
képes vagyok arra, hogy valakit a nekem 
tetsző oldalra irányítsak, a kezdet kezde
tén nem lehet tudni, melyik is lesz az a bi
zonyos oldal, ahová viszem: a dolgok rossz 
oldalára, elhibázott útra helyezve és kor
rumpálva őt, vagy a jó oldalára, gyarapít
va az elcsábítottat, a saját kiteljesedése és 
szabadsága felé vezetve őt. Tehát a csábí
tás megnyilvánulhat a szeretet és a másik 
iránti jószándék horizontján (arra kény- 
szerítelek, hogy szeress, legyűrlek és el
mélyítem létezésedet), de megtörténhet a 
cinizmus és az önös érdek horizontján is 
(megszerettetem magam veled és kihasz
nállak). Az első az isteni csábítás, a mes
teré és a másikat szeretőé, a másik a dé
moni csábítás, a szeretet nélküli csábítás, 
ami az elcsábított vesztét okozza. Mint a 
hatalom egyik formájában, a csábításban 
is ott van a kettősség, ami a jó, de a rossz 
felé is tekinthet.

[...]
Azt mondhatjuk tehát, hogy a csábítás 

elvisz, elvezet, átszakít az öröm oldalára. 
Márpedig az öröm a maga során állhat 
a test oldalán, de a lélek oldalán is, vagy 
mindkét oldalon. És mi tesz minket képes
sé az elcsábíttatásra? A mindannyiunkban 
ott lakó, a vágyak megvalósítására való 
képesség hiánya -  pedig azáltal valósít
hatnánk meg az örömelvet önmagunkban. 
Az emberi lény „eredendő esendősége” 
egyes életkorokban különbözőképpen nyil
vánul meg: a gyermeknek a felnőttől kell 
élelmet kapnia, a szerelmesnek attól kell 
megkapnia a szeretetet, akit szeret, a ta
nítványt a szellemi térben a mesternek 
kell irányítania, és szabadulását is tőle 
kaphatja meg. Minden alkalommal elcsá
bítanak bennünket azok, akik, freudi ter
minusokban szólva: „a kielégülés megélé
sét” szállítják nekünk. A csábító az, aki 
lehetővé teszi „a kielégülés megélését” 
egy olyan vágy horizontján, amely tárgyát 
egyszer sem emésztette fel. O az egyedü
li, aki elénk hozza ezt a felemésztődést, 
és éppen ezért nélkülözhetetlen az öröm
elv megvalósításához. Abban a pillanat
ban, amikor életünkben egy új szükséglet 
jelenik meg, és háta mögött már lesben áll 
az új vágy, már készen állunk arra, hogy 
elcsábíttassunk és várni, keresni kezdjük 
azt, aki segíthet legyőzni esendőségünket 
és megszerezni a „kielégülés megélését”. A 
csábító az, aki „félre-von” egy olyan öröm 
oldalára, amelynek alapját nem képezi 
egyetlen kielégülés emlékezete sem, csak 
a rá való várakozásé. [...]

KARÁCSONYI ZSOLT 
fordítása

A részletek az Orpheusz Kiadónál 
megjelenés előtt álló kötetből szár
maznak.
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KABDEBÓ TAMÁS

P oéta  D octus U niversalis
-  Makkai Ádám költészetéről -
(folytatás előző számunkból)
A Petőfi-problémakör az Összegyűj- 

tötthen Petőfi Sándor halála után 
írott költeményei címmel jelentkezik. 
Ez 101 oldalt tesz ki. Az eredeti kö
te t Úristen! Engedj meghalni címen 
337 oldalon adja az anyagot. Ez utób
bi alapján ism erhetjük meg igazán a 
Petó'fi-mondakör költeményciklusok
ban föltám asztott változatát. Petőfi 
ha lá lá t az irodalom történet a seges
vári harc térre  teszi, az oroszországi 
sírásók Barguzinba. Nem tudjuk, mi 
a valószínűsége annak, hogy a kiásott 
farkasfogas koponya Petőfié volt-e 
vagy sem, m ert a DNS-vizsgálatok 
nem készültek el. M arad a titokzatos
ság, melynek mélyén te tte ink  értel
me és értelm etlensége rejlik. M akkai 
úgy kezeli a halo tt Petőfit, annak  csa
ta té ri elestét, barguzini, tibeti előfor
dulását, fellépését egy költői szellem
tanyán, ahol Shakespeare is részt 
vesz, m int egy m ásik dimenzióban 
együttvaló misztériumon. A könyv 
utolsó két költeménye modorában és 
hangulatában  szembeállít két valósá
got. Egyrészt szó van arról a k ísérte
ties eseményfordulatról, hogy 

„Megeshet még tán  az is, hogy 
volt orosz kém lesz az úr?
ÁVH-s, a szentségit! Rogyj 
térdre, magyar, szótlanul!”
Ezzel szemközt ragyog fel a kötetzá

ró vers legutolsó kívánsága:
„Neved Arkangyali Rendek 
ragyogóra aranyozzák — 
neved édes, neved áldott 
gyönyörűszép Magyarország.”
Aki tudja, aki érzi, aki hallja, ez az 

Amerikába szakadt Bartók nosztalgi
áját (is) idézi.

A Petőfi-imitációk-átköltések, il
letve elképzelések egyik háttere  a 
Magyarországon kialakuló politikai 
rendszer és a korm ányváltások meg
élt válságai. A szabadságért/világsza- 
badságért küzdő (és még Kossuthot, 
Vörösmartyt is megbíráló) Petőfi a hu
szonegyedik századi lelki tartalom 
mal ugyanolyan türelm etlen a jelennel 
szemben, lelkében ugyanúgy burján
zik a harag. De — és ez nem mindegy 
— a költő megszólalását kíséri, olykor 
m int egy-egy kétsoros mellékdal, a ki- 
engesztelődés.

„A,földi hazát, amit te kimondani bírtál, 
azt, hogy a földi hazák bár buknak, az 
istenek élnek, s visszateremtik

a Rendet,
a felszabadult Embert.”
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Ez persze a lidérc Petőfi és az őt 
megidéző M akkai véleménye, mely
hez két hozzáfűznivalóm van. Az, hogy 
az emberek (hazák) halnak, de az is
tenek élnek, egy, a valóságot, történel
met c-mollban lekottázott véleménye, 
melyet Babits Mihály így tagad: az is
tenek halnak, az ember él. Nyugatos 
költőnk ezen az antik  istenek, a  term é
szeti istenek, a pogányság bukását ér
ti, míg az élet folyása a (felvilágosult) 
emberek láncolata. Ám ha az istene
ket szimbólumként fogjuk fel, akkor 
Babitsnak nincs feltétlenül igaza.

M akkai átérzéseiről az a vélemé
nyem, hogy nem költő ölti föl megidé
zett alakja köpenyét, hanem  az alak 
(olykor szimbólumformában) fészkelő- 
dik be a költő saját gondjaival is te r
hes agyába. Ilyetén az élőhalott Petőfi 
Sándor M akkai Ádám is.

Az erő versanyaga az Összegyűjtött 
122 oldalát teszi ki, míg az eredeti kö
te t 153 oldalra rúg. Ezt az utóbbit ta 
nulmányozom. A világirodalomban 
nem ismeretlen a verses életrajz (átté
telesen ilyen az Anyegin is), nemkülön
ben az életrajz mitologizált/regényesí- 
te tt változata. Ilyen például Malcolm 
Lowry regénye: Under the Volcano. 
M akkai azonban -  aki úttörő itt is -  
m ásra vállalkozott, szonettciklusainak 
függvényeként szolgáló élettörténetek
kel állt elő. Persze azért erre is van, 
ha más nem: középkori példa. Dante 
Alighieri Vita Nuova könyve olyan an
tológia, mely az összegyűjtött verseket 
prózával keretezi. Tehát részben ön
életírás, részben h itet tevés az ő írás
formája, a stil nuovo mellett. A z  erővel 
hasonlóképpen vagyunk:

„Mi az Erő? A gyengeség fonákja?
S mi a gyengeség? Negatív erő?”
így a  kezdet. A szonettek hadsere

gén (azoknak váltott fegyvereit) vé
gigolvasva meggyőződhetünk arról, 
hogy M akkainál az erőforrás -  bár
milyen esemény- vagy formavariáci
óban is jelentkezik: maga Jézus. Bár 
Dante könyvének „főhősnője” az Isteni 
Színjátékban is megénekelt elhunyt 
szerelme, Beatrice, e csodálatos lány 
is az Égi H atalm asságtól nyeri erejét. 
Az erő bizonyos fokig megmagyaráz
za M akkai motivációs dinam ikáját és 
rendkívüli energiáinak csatornarend
szerét. A  fekete lyuk lesz a megénekelt 
anti-Lucifer, mivel ő m aradéktalanul 
elnyeli a  fényt. Egy prózai részből: „A 
fekete lyukban megáll, illetve visszafe
lé megy az idő, és az anyag olyan ma
ximális sűrűségű, hogy minden más 
anyag csak beléjük zuhanhat.” Ez az

állítás a tudomány mai állása szerint 
igaz, és M akkainak további (nem bizo
nyításokra való történésekhez) világ
m éretű anyagkatasztrófák lehetséges 
kiagyalására ad késztetést. Amit ál
lít: lehetséges, valószínűsége nem fel
tárható. Azt azonban nem találjuk ná
la (lehet, hogy nem jól kutakodunk), 
hogy az anyagfaló és az anyagot el
tün tető  fekete lyukak hogyan döntik 
meg az anyag m egm aradásának el
vét. Einstein bizonyította: az anyag 
energiává, az energia anyaggá felcse
rélhető, tehát a fekete lyuk anyagfaló 
tevékenysége nyomán energiák szaba
dulnak fel. Végigolvasván másodszor 
is a szonetteket, úgy találom, ezt a le
hetőséget az egyik felveti.

Az erő kötet jószerével történelmi 
válogatás (is). Részben be-bepillantunk 
egy-egy videóként is mozgó pillanat
képbe, pl. Mozart Mária Terézia előtt 
ilyen, vagy az ellenpóluson a babi yari 
vérengzés -  hol részben a személyes 
történetek filmkockáit látjuk: ilyen 
Muki halála 1956-ban; Ádám K réta 
szigeti, Ariadne-fonalas és odisszeuszi 
kalandjai. Saját dinam ikájának ener
giatermelései közül megemlítendő a 
legyőzés és annak  tudatában serken
te tt erő. Fájós lába ellenére vállalkozik 
a megpróbáltató gyalogtúrára.

A testi-lelki tapasztalatkor átélé
se során M akkai egy helyen kijelen
ti: „Minden ember mini-feketelyuk”, 
vagyis halállal végezzük valameny- 
nyien, ám az idézett részlet mégis ez
zel a talányos sorral zárul: fényemb
riók (vagyunk) az éjfél-lyuk hasában. 
B ár költőnk százszor elpergeti a lét el- 
illanását, az eltűnés u tán i feltételezett 
létet, Az erő is valamiféle feltámadást 
sugall. Ayer, az ateista filozófus és 
Koestler, a szkeptikusan gondolkodó 
író, életüknek utolsó fázisában fény
forrásról beszélnek, melyet az elhunyt 
lelke gyújt a világmindenségben.

Lámaszőr kabátot kaptam  egy íz
ben M akkai Ádámtól ajándékba. Ha 
felveszem, m egugranak rajta  a bele
szőtt lámák. Költőnk bőkezű: állatok, 
emberek, parányok, istenek, ördögök, 
démonok, angyalok, szellemek pará
déznak verseiben. A kavalkád olykor 
humoros, máskor ijesztő: a képek fel
tolulnak, rajzanak az alkotó hangu
la t szárnyán. Néhány záradék felkiál
tójeles, másokban fortyog az indulat, 
ismét másokban fékezve motoz a szen- 
derré csillapodás. Alkotónk végtére is 
perpetuum  mobile.

Az Összegyűjtöttön innen megjelent 
Erdélyben a Kutyapest című Makkai- 
versválogatás. Á szerkesztő Orbán 
János Dénes 122 oldalra sűríti össze a 
kiválogatott Makkai-verseket az élet
műből. Orbán M akkait „egyike a leg
nagyobb kortársainknak” epitheton 
ornansszal díszíti. Akik kételkedné
nek M akkai bohócsipkát is viselő költői
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megoldásában, azoknak a  három kö
tetzáró költemény szívhez-agyhoz szo
rítását ajánlom. Ezek: Szalagok László 
Noémi koszorújára, Emberparány a 
mindenségben és az Egy mikrokozmosz 
szonettjei a makrokozmoszhoz. lm  a 
sors, az önsors, a felismerés, az önkri
tika  tökéletes formába öntése, alapve
tő  megállapításokkal, a szférák zenéjé
vel.

Az Emberparány 15 szonettból álló 
koszorú, mely 21. századi módon vissz
hangozza A z ember tragédiáját, csak
hogy még keserűbb, m int Madách. Az 
emberre mérve: „erősebbek nálunk a 
bogarak”.

A Mikrokozmosz valójában folytatá
sa az Emberparánynak., ugyancsak 15 
szonett koszorújába fonva. Olvasóként 
végigküzdünk a kozmikus erők haj
tórendszerén, melyet M akkai látszó
lag jól köböz, noha nem kifejezetten ér
zi a tömegvonzás paraboláját. Hisz a 
vonzást, ilyen a Hold Föld körüli pá
lyája, ellenpontozza a taszítás. Jó né
hány költő próbált m ár megküzdeni 
a kozmosz titkaival. Sorsosaink kö
zül József Attila, Weöres, Pilinszky, 
Juhász Ferenc is. Hozzájuk mérve is 
jelentős M akkai kísérlete. Nekem az
1960-as évekből Saint-John Perse 
francia költő Anabasisa is felmerül,

melyet T. S. Eliot fordításában olvas
tam. Perse (Leger) szerint a költészet
ben „az élet teljessége” fedezhető fel. 
Az Anabasis nomád vezére hazavá
gyik -  m int M akkai.

A Mikrokozmosz Berzsenyi soraival 
fejeződik be:

„Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér,

Csak titkon érző lelke óhajtva sejt.”
Ez a szonettkoszorú tehát ellenpon

tozza az Ember-parányt. M akkai köl
tészete ellenpontozza nyelvészetét.

M akkai tudós költő. Kelléktárában 
ott motoz a m agyar költészet „hét 
és fél” századának apraja-nagy- 
ja. Tisztában van az angol és am e
rikai költészet értékeivel. Zsebében 
van az angol és az általános nyelvtu
domány. Specialitása, az „idiómák”, 
az angol (amerikai) nyelv felsőbbren
dű használatának alapja. Bejáratos 
a történelembe, a társadalomtudo
mányba, a matematikába, és nem ide
gen tóle az asztrofizika néhány tétele. 
Otthonossága idegen nyelvekben fordí
tói képességét fokozza.

Meg kell említenünk legnagyobb 
fordítói és szerkesztői vállalkozását, a 
Csodaszarvas (Miracle Stag) könyvet, 
azaz a m agyar költészet angol nyelvű 
antológiáját. A munkát, G ara László 
francia nyelvű vállalkozásának min
tájára Tábori Pál és jómagam kezdtük 
a nyolcvanas években. M akkai csat
lakozott hozzánk, és amikor Tábori 
meghalt, átvette az ügyek irányítását. 
Ösztöndíjakat, kiadót szerzett, a fordí
tások szám át felduzzasztottá. Az én el
képzelésem egy Gara-méretű antoló
gia, a legjobb fordításokból álló kötet

volt. M akkai ezt számban jóval tú lszár
nyalta. Én, a saját szűkebb elképzelé
semmel leköszöntem, és a nálam  lé
vő 1200 variánsát kb. 700 versnek a 
M agyar Tudományos Akadémiának 
adtam, az egész levelezéssel együtt. A 
másodpéldányokat M akkai Adámnak 
küldtem el. Hazai literátorok egyné-

hánya (köztük Katona Tamás) felhasz
nálta  az MTA-anyagot, M akkai pedig 
az átküldött versek egy hányadát. A 
Miracle Stag  a maga lenyűgöző óriás- 
ságában megjelent, s ezzel bebizonyo
sodott, hogy M akkainak volt igaza, 
hiszen a közepesek és a jók közül is ki- 
fénylenek a legkiválóbb fordítások.

M akkai költészetének egyik sajá
tossága a szabadszájúság. Ennek va
lószínű m agyarázata a természetéből 
fakadó szókimondás (olykor bohócsip
kában), továbbá az, hogy Amerikában 
kereste a kenyerét, itt lett nyugdí
jas, és a m agyar disputáktól mentes 
Hawaiiban élt. Ha otthon tartózkod
na, éles nyelvét valószínűleg eltompí
tan á  az öncenzúra. A nyugati m agyar
ság hátránya (és előnye) a társadalm on 
kívül rekedés; a fogadott, de kiván- 
dorolt/kikényszerített földi legföljebb 
kedvelt idegennek tekinthető otthon -  
és ugyanúgy idegenben. Otthon sokan 
úgy néznek rá, m int a dollárgazdag 
Róbert bácsira. M akkai, m int hozzá 
hasonlóan még egypáran idekint, a 
naprendszerbe kívülről bevilágító csil
lag. A ráirányuló teleszkópok egy ba
rátságos égitestet m utatnak, hol fény 
éri, máskor m egtámadják a zivatarok, 
bolygóján soha sincs aszály.

M akkai költészete, mely életművé
nek tetemes része, jószerével m agyar 
beállítottságú. M agyarul csengenek a 
versek, magyarból táplálkozik a for
dítások oroszlánrésze, cikkeinek, is
mertetéseinek is jórésze magyar. Nem 
tudom pontosan fölmérni, de úgy sac- 
colom, életművének bő háromnegyede 
m agyar vagy m agyar irányú.

A fizikai távolság M akkai tekinte
tében, mivel írásműveltsége jórészt a 
m agyar klasszikusok hagyományai
ból táplálkozik, szellemi közelséggel, 
sőt, gyakran szellemi azonosulással 
jár. Költőnk a Haza a magasban k itün
te te tt honpolgára. Megannyi versének 
hőfoka eléri Baka István indulatosan 
istentagadó verseinek intenzitását. Bő 
a ra tásának  legjobbjai Orbán Ottó testi 
szenvedést kiverejtékező költeményei
nek lelki kínlódással való érzékbeli ek
vivalensei. Szó- és jelentésgazdagságá
val a meg-megújuló Juhász Ferenchez 
hasonlóan M akkai a kortárs m agyar 
költészet élén jár. Ami az arányokat 
illeti, a szerelmes versekből lehetne 
több is, az önm agukban sikeres bo- 
hócsipkás énekekből egy csipetnyivel 
kevesebb, bár m indenütt érezhető a 
szándék: vegyétek komolyan a nyelvöl- 
tögetést, a játékosságot.

Remélem, a hazai versprogra
mok összeállítói megszívlelik szavam: 
M akkai Ádám költészete kihagyha
tatlan , legjobb versei az összmagyar 
irodalom májusfái, ugyanúgy, m int a 
legjobb Kányádi-versek vagy Kovács 
András Ferenc költeményei.
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M óser Zoltán: A te n g e r  csendje 2.
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LÁNG ORSOLYA

Arról, hogy m égis
Lehet, hogy A kétely meg a hiába nem 

annak a termése, amire a szerzője eleve 
készült. Annak lett a gyümölcse, hogy a 
szerző a tematikusnak szánt novelláriumai 
csíráit összeültette egy parcellába -  van
nak itt nő (én)-novellák, sport (kamasz)- 
novellák és állat (kommunizmus)-novellák, 
de van egy Marcel Aymé groteszk humo
rát idéző portré is (a Rövid Tóni). Az elbe
szélő attitűdje emiatt változó, és ezek az 
egységek határozzák meg a kötet ritmi
káját. A kamaszkori történetek és a ma
gányos férfi naplószerű gondolatai talán 
ugyanazt az elbeszélőt feltételezik, aki 
hasonló meglátásokkal bír életének külön
böző szakaszaiban. A kötet személyessé
gét azok az elbeszélések törik meg, ame
lyeken az erdélyiség kölöncként függ, azaz 
valamit arról akarnak elmondani, hogy 
milyen most és milyen volt itt az élet, ami
kor még nehezebb volt (A pisztráng, Isten 
és a farkasok, Rövid Tóni, A kétely meg a 
hiába). Amikor ugyanezt a következtetést 
tudjuk levonni a háttérinformációkból, a 
körítésből mindössze, akkor az sokkal iz
galmasabb. Amikor a rendszer és a miliő 
paradox jelenségeiről amúgy visszakézből 
skiccel fel egy-egy találó vázlatot, pl. a fo
cicsapat kényszerű-szabadon választott 
kohézióján át szemléltetve: „Jönnek majd 
a temetősarkiak, Dezső meg Patkány 
Jani, ezek magyar cigányok, és a Kender 
utcából Machifescu bandája, ők román ci
gányok, az Iskolaudvar lesz még, Smirda 
és Ticu, ők a belváros, betonon játszanak 
egész nap, a párizsiaknak is van csapatuk, 
őket a ’70-es árvízkor telepítették a város 
mellé, emeletes házakat épített nekik az 
állam, de nem ismertük őket, és voltunk 
mi, az Újtelep, egy fél Aranycsapat, egy 
fél Steaua, Ghiuri meg Artúr, akik svábok 
voltak, de nem tudtak németül, és Katica, 
Ferinek a húga, ő lett később az egyet
len igazolt futballista közülünk.” (68.) Ez 
az enumeráció minden egyéb kommentárt 
mellékessé tesz, egy letűnt kor helyzetje
lentéseként állja meg a helyét: a nemze
tiségek, majd azon belül a társadalmi ré
tegbeli ellentétek hol egészen elmosódnak, 
hol élesen elkülönülnek egymástól a játék 
mezején, a Pályán, amelyről tudjuk, hogy 
válságos idők kiélezett helyzetében köny- 
nyen ruházódik fel többletjelentéssel — 
lásd pl. A föld állataiban (Láng Zsolt) vagy 
A fehér királyban (Dragomán György).

A fenti idézetet tartalmazó Gólkeserű 
a miniatúrák remeke. Hol egy útravaló- 
ként becsomagolt belső tájat, hol egy em
lékből kibontakozó ízvilágot — egyszóval, 
a gyerekkor összetéveszthetetlen han
gulatát, sajátos rendszerét tárja elénk. 
Álljon itt még egy példa Vida bravúros 
sűrítési technikájára: „Akkor még a na
gyobb fiúk húsz-harminc kilóval súlyo
sabbak, irgalmatlan erővel rúgnak kapu
ra pár lépésről, néha azt érzem, még egy 
ilyen, és elszakadok, mint az újságpapír, 
amit vékony fűzfavesszővel csapkodunk, 
az a tét, hogy ne érjen földet, de nem le
het minden darabját a levegőben tarta
ni, az osztályfőnök meg behívatja a szü
leinket, és elmondja, hogy mit művelünk
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a Párt központi lapjával -  Scinteia vagy 
Előre, mindegy.” (64.) A vesszők sokszor 
kiszorítják helyükről a pontokat, mintha 
az egyik mezőről a másikra történő ug
rást jelölnék, az emlékezés számára ter
mészetes átjárást a különböző foglami te
rekben. Az összefüggés a személyes és a 
társadalmi probléma között egyetlen kép
ben összpontosul. Ebbe beleláthatjuk 
akár azt a kiszolgáltatottságot is, amely 
az egyént az adott társadalmi helyzetben 
meghatározta, de lehetünk ennél sokkal 
felhőtlenebb olvasók is. Vida én-elbeszélői 
függetlenednek a történelmi kontextus
tól, személyiségük körülhatárolásával és 
helyzetük meghatározásával -  ha úgy tet
szik, önmegvalósításukkal vannak elfog
lalva. A rendszer a díszlet, a szocialista 
városrendezés lepusztult terepe: az isko
la, a külváros, a kocsma, a strand, a fa
lu. Ha sokáig nem lehetett a kommuniz
mus nyomasztó légköréről beszélni, most 
aztán nehéz megkerülni azt — ez nem di
vat, nem is generációs védjegy, hanem a 
gyerekkor megmásíthatatlan kontextusa. 
Vida ezekben a történetekben nem a ro
mán valóság krónikása szándékszik len
ni, hanem saját magáé, hallgatja a híre
ket, miket a mélyből énszava hoz. Elkapja 
a jellegzetest, mint egy jó fotós (merthogy 
az is), ha úgy tetszik, a pontot — amit 
Roland Barthes a fénykép punctumának 
nevez. Azt az anyajegyet a testen, amely
től egyedivé válik a porhüvely. És emel
lett újra tudomásunkra hoz valamit arról 
az életérzésről, amelyről tudjuk, hogy mi
lyen, de oly nehéz róla a „minden egész el
törött” (vagy a „ha varrsz, sem varrhatod 
meg közös takarónk, ha már szétesett”) 
egyszerűségével írni. A Mint akinek 
Hedwig..., a Szabadság a Weiszmolnár- 
kanyarban és a Jelenetek egy erdélyi film
ből a távolodóban lévő nő alakját járják 
körül, a maradó férfi ansnittjével. Akár 
Demény Péter Visszaforgatása is felidé- 
ződhetik e tapogatózva áradó, visszafogot
tan érzéki próza kapcsán, amelyben füle 
van a falnak, ízlelői az idegrendszernek, 
szeme a szívnek. A Vida-féle önvizsgálat 
nem nyúl olyan mélyre, hogy beleszédül
jön; a Vida-féle elbeszélés szórakoztató, 
mégsem lektűr.

A kétely meg a hiába történetei olyan 
horgocskákkal akaszkodik a valóság 
anyagába, mint egy levegőbe loccsantott 
vödör víz, egy rossz kiejtéssel ejtett szó, a 
zsebben kitapogatott cigaretta, egy isme
retlen hangon csepegő eresz, egy gyerek- 
kobak-tapintású gömb a lépcsőforduló
ban, az aszfalt szemcsézetén kapaszkodó 
biciklikerék. Az ezeknél nagyobb volume
nű valóságelemek már modorossá válnak: 
a medve például sajnos olyan transzszil
ván szimbólum, hogy már nem lehet csak 
úgy, a hátsó szándék gyanúja nélkül át
vonultatni egy novellán. A postán kapott, 
személyre szabott bicikli vagy a test em
lékét őrző hintaszék meg a mágikus re
alizmus ragadós ködét nem tudja lerázni 
magáról. Vida tájainak ereje nem a med
vékben és farkasokban rejlik, hanem a 
szublimáltságukban. Minél mellékesebb 
a táj a cselekmény szempontjából, minél 
kevésbé van közvetlenül köze az esemény 
helyszínéhez, annál áthatóbb erővel bír: 
„Az enyém a labda, bár nem tulajdon, mit

is kezdenék vele, dekázhatnék napestig 
vagy rúghatnám a falat, a gólok viszont 
lassan, biztosan egész birtokká lesznek, 
előbb olyan, mint egy sűrű, fiatal feny
ves; azután világos törzsű, öreg bükkfák, 
őszi napfényben; öreg, elhagyatott gyü
mölcsös következik, egy harkály kopog, és 
cinkék szipegnek, tél jön. Amikor belépek 
ebbe a birtokba, nem izgat az eredmény 
többé, nem üvöltözöm a kifulladt, csellen
gő védőkre, nem kiabálok a rosszul zá
ró sorfalra, valami olyan csend van ben
nem, mint amikor egy vén fülesbagoly 
rugaszkodik el a fáról, és bár egész las
sú az a szárnycsapás, elképesztő gyorsan 
repül.” (66.) Mintha Pilinszky „forró ki
csi erdő”-je lenne az Apokrifból. A sport
novellákban reprodukált íz- és szagtérké
pek a gyerekkor verejtékes igazságát és 
lázas titkait teszik újraélhetővé, lekövet- 
hetővé. A Gólkeserű, A  játék öröme, A fö
lösleges gondolat a kamaszkor szimultán 
kusza és letisztultán fekete-fehér érzésvi
lágát ragadja meg. A gondolat egy valami 
körül forog, de az mégis olyan szerteága
zó, hogy beleszédül az ember.

A címadó novella talán nem a legjel
lemzőbb a kötetre. A várakozás azonban, 
amely megadja az alaphangját, mindegyik 
történet meghatározó alapérzése. A kétely, 
hogy mégsem jön el a csoda vagy a kedves, 
hogy mégsem szeret az, akit talán én sem 
eléggé, hogy mégsem győz, aki nem ve
szít, hogy mégsem jó, ami nem rossz. Ez 
a prózanyelv tudja: minél biztosabb, hogy 
valamiből nem lesz semmi (Jelenetek egy 
erdélyi filmből), annál több remény van 
rá. „Vannak olyan dolgok ebben a kötet
ben, amelyek évekkel ezelőtt születtek. 
Feküdhet nekem a fiókban... Nem sietek 
sehova. Már ráérek” — mondta Vida Gábor 
az Erdélyi Figyelő riporterének a kolozs
vári könyvbemutató után. Hogy a várako
zás ebben az esetben nem volt hiábavaló, 
afelől nem lehet kétségünk.

Vida Gábor: A kétely meg a  hiába. 
Magvető, Budapest, 2012.
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SZÁNTAI JÁNOS

Django elszabadul -  fekete sorstalanság?
1969-ben George Roy Hill ameri

kai filmrendező készített egy wes
ternfilmet. A címe: Butch Cassidy és a 
Sundance kölyök. Az egyik címszerep
lőt, Sundance Kidet egy akkor épp 33 
éves, Robert Redford nevű színész ala
kította. Ez a Robert Redford később, az 
1980-as években létrehozott egy filmfesz
tivált, ami a kedves, szőke vonatrablóról 
kapta a nevét. (Ez is csak Amerikában 
történhet meg.) Az idővel a világ egyik 
legnagyobb független filmfesztiváljá
vá növekvő Sundance az Utah-állambeli 
Park Cityben kerül megrendezésre, és az 
ítészek különös hangsúlyt fektetnek a fi
atal tehetségek felfedezésére. így történ
hetett, hogy 1992 januárjában a feszti
válszervezők műsorra tűzték egy 29 éves 
rendező első nagyjátékfilmjét. A ren
dező neve Quentin Tarantino, a film cí
me Kutyaszorítóban. Ennek a gesz
tusnak több következménye is lett. A 
fiatal rendező azonnal kultikonná vált

Amerikában, majd az egész földgolyón. A 
film hatása következtében nagyot lépett 
előre az amerikai trashkultúra (trash 
mint szemét) kanonizálása. És, nem utol
sósorban, az újszerűnek tetsző filmes be
szédmód vírusként kezdett terjedni az 
amerikai mainstream (fősodor) filmké
szítés szuperorganizmusában. Olyan 
címkékről beszélt a szakma, mint nemli
neáris történetstruktúra, neonoir stílus
jegyek, az erőszak újraesztétizálása, a di
alógus mint drámai késleltetési eszköz, 
satöbbi. Külön kiemelendő a lehető legkü
lönbözőbb filmes forrásokból való tetszés 
szerinti átemelés, idézés, mixelés, minek 
köszönhetően rendező DJ-nek nevezték el 
az alkotót a „rossznyelvek”

Tarantino vegytisztának nevezhe
tő kultikus trashkorszaka 2009-ig ta r

tott. Ekkor került a mozikba a Becstelen 
Brigantyk című dolgozat, amelyből az is 
kiderül, hogy DJ Tarantino érdeklődni 
kezd a komoly témák iránt. (A „komoly” 
szó itt bizonyos társadalmi mondaniva
lóra utal.) A Becstelen Brigantyk a máso
dik világháború eseményeibe avatkozik 
bele, talán a holokausztot kivéve. A film 
sikeresen kivert néhány biztosítékot itt 
Európában, az amerikaiakat viszont nem 
nagyon zavarta a dolog, hiszen Európa, 
úgymond, nem az övék. Úgy nézték, mint 
egy kiglancolt, furmányosan megkevert 
A piszkos tizenkettőt. A komoly korszak 
legújabb filmje viszont (Django elszaba
dul, 2012) -  amerikai szemmel nézve leg
alábbis -  sokkal meredekebb. Először 
is (és ez a kisebbik baj) a műfaja miatt. 
Ugyanis a sokak által legamerikaibbnak 
tekintett műfajt, a westernt manipulálta 
a rendező. Élvezettel olvasom, ahogy min
den valamit is magára adó kritikus si
et megjegyezni: O, ez ugyan westernnek

látszik, de nem az. Valami egészen más. 
Hogy mi, nem derül ki. Ha hinni lehet 
a médiának, maga a rendező is kijelen
tette: ez nem western, ez southern. Mert 
az amerikai Délen játszódik. Szép! Ezek 
szerint Az utolsó mohikán meg northern. 
Csendesen jegyzem meg: attól, hogy va
laki mindenféle (többnyire jól és na
gyon jól megkonstruált) történetmesélé- 
si effektust rak az ősrégi, kalapos-koltos 
bosszúnarratívába, maga a narratíva 
nem változik. Ha kivonjuk a sok remek 
szószt a sztoriból, igen karcsú, alig 90 
perces fekete western bosszúfilmet ka
punk, némi exploitationnel (kizsákmá
nyolás) fűszerezve.

És ezzel elérkezünk az amerikai szem
mel nézve nagyobb bajhoz. (Most mi, euró
paiak dőlhetünk hátra nyugodtan. Minket
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nem nagyon zavar, hogy beszél egy ten
geren túli fehér fickó a fekete rabszolga- 
sorstalanságról. Nem a mi Amerikánk.) 
Érteni vélem, miért háborodott fel pél
dául Spike Lee fekete amerikai filmren
dező, meg mások is. Mert ahogy sokak 
szerint a holokausztról nem lehet úgy be
szélni, ahogy Roberto Benigni tette Az élet 
szép című filmjében, hát a rabszolgasors- 
talanságról sem lehet úgy, ahogy Quentin 
Tarrantino. A holokausztról legfeljebb 
úgy lehetett a humor eszközeivel beszélni, 
ahogy Radu Miháileanu tette Az életvonat
ban. Lehet nevetni, de csak akkor, ha az 
egészet zárójelbe teszi a haláltábor szöges
drótja mögött álló bolond képe. Ha álom, 
akkor jó. Ha nem álom, akkor nem jó. 
Ugyanígy viszonyulnak sokan a Djangóhoz 
is. A vád a következő: a rabszolgakérdés, il
letve a felszabadításért folytatott küzdelem 
nem téma, hanem ürügy. Arra, hogy a ren
dező ismét sárba, vérbe, játékba borítsa a 
nézőt. Úgy gondolom, nincs igazuk a vádas- 
kodóknak. Illetve, nem egészen. Ugyanis 
a film fehér hőse (lásd alább) által sikerül 
egyensúlyban tartani a végcélt és az ön
célt. Olyan ez, mint egy hosszan elnyújtott 
klasszikus mexikói felállás. Sőt, megkoc
káztatom: a Django a filmtörténet leghosz- 
szabb mexikói felállása. (A mexikói felállás 
egy olyan patthelyzet, melyben egy időben 
többen is egymásra szegezik fegyverüket.) 
Az egyik oldalon a fehér (Dr. Schultz ali
as Christoph Waltz) és fekete (Django alias 
Jamie Foxx) hős, a másikon a fehér (Calvin 
Candie alias Leonardo DiCaprio) és fekete 
(Stephen alias Sámuel L. Jackson) antihős. 
És, legyünk őszinték, a rabszolgaság ellen 
küzdöttek ugyan a fekete emberek, a fel
szabadítást viszont nem ők intézték. Nos, 
ez a kényes filmbeli egyensúly akkor borul 
fel, amikor a fehér antihőst a fehér hős lelö
vi. Ezzel együtt meghal a társadalmi töltet 
is. (Innen van igazuk a vád képviselőinek.)

Ettől a pillanattól kezdve tulajdonkép
pen egy másik film kezdődik, a mexikói 
felállás feloldása, melynek során minden
kinek halnia kell, a fekete hős kivételével. 
O azért nem halhat meg, mert egyrészt 
vissza kell szereznie a feleségét, más
részt, ugye, ő a fekete rabszolgasorstalan- 
ság sötétjébe lángot lopó Prométheusz. Ez 
viszont, meglátásom szerint, már tény
leg csak ürügy. A filmnek ebben a le
számolás-szakaszában elkezd nem mű
ködni a mélyebb mondanivaló. Előtérbe 
kerül a kaszabolós technika (ami egy 
Kutyaszorítóban című filmben nem feltét
lenül zavarja a moralitásról szóló üzene
tet), és a trasher filmes öncélú gátlástalan
sága. Ami önmagában nem baj, csak akkor 
ne mondjuk, hogy történetünk nagy és mé-
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A feh ér és a  fekete  hős: C h ris to p h  W altz  (D oktor K in g  Schultz) és J a m ie  Foxx (Django)
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lyenszántó társadalmi robbanótöltettel ren
delkezik. Mert akkor hazudunk.

Ha viszont a nézőt nem érdekli annyi
ra az Egyesült Államok történelmének e 
szégyenfoltja, például európai fehér lakos, 
nyugodt lélekkel nézheti a filmet. Igaz,

hogy kicsit hosszú, lévén a rendező eddi
gi leghosszabb filmje, és hát időnként hasa 
van a történetnek. Meg aztán Dr. Schultz 
halála után olyanná válik a sztori, mint 
egy épp használaton kívüli westerndíszlet. 
Ez a film is példája azon ritka eljárásnak, 
amikor a rendező a történet közepe tá
ján megöli a legszerethetőbb figurát, miál
tal nagy rizikót vállal, és többnyire kiheré
li saját gyermekét. (Ezúttal is így történt.) 
Aztán van a filmben pár szembeugró baki: 
a kedvencem, amikor a film elején felírják, 
hogy 1858-ban vagyunk, azaz két évvel az 
amerikai polgárháború előtt. Az ameri
kai polgárháború hivatalos „születésnap
ja” 1861. április 12., Fort Sumter ostromá
nak dátuma. Aztán vannak dramaturgiai 
problémák is: a számomra legzavaróbb a fe
hér főhős motivációja abban a kulcshelyzet
ben, amikor eldönti: elkíséri Djangót a fel
szabadító hadjáratra. Van ugyan egy szép 
előadás a Siegfrid-legendáról, meg vannak 
kölcsönös előnyök, de hogy végül miért kí
sér el egy fehér fejvadász (megengedem, né
gerszimpatizáns) egy exrabszolgát egy ha
lálosan veszélyes kalandtúrára, melynek 
egyedüli eredménye az exrabszolga fele
ségének kiszabadítása, ezt nem értem, ha 
agyonlőnek, akkor sem. De lehet, hogy nem 
is zavar. Mert talán mégis igazuk van a vá- 
daskodóknak, hogy a szöveg végén magam 
is váratlan fordulattal éljek. Komolyság 
ide, társadalmi töltet oda, előfordulhat, 
hogy Tarantino mégsem több egy kiváló 
trashernél. S akkor kár rá a sok szó. Nézni 
kell, a többit elvégzik a zsigerek.

Django elszabadul (Django 
Unchained), színes, amerikai film, 2012, 
165 perc. Rendező és forgatókönyv
író: Quentin Tarantino. Operatőr: 
Robert Richardson. Vágó: Fred Raskin. 
Szereplők: Christoph Waltz, Jamie Foxx, 
Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, 
Kerry Washington, Don Johnson, James 
Remar, Franco Nero.
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LOVÁSZ KRISZTINA

Szöveg Franz Marc három képéhez

Megbolydult, egymásnak omló életek. Az időben elnyújtózó eső, szilánkos sze
rető egy széttört tükörben. Sok. Mégis hűsít, mint egy vércse röpte arcod közelé

ben, mielőtt megölne.

S egy esőcseppből kimozdulsz hirtelen, simogatsz, amikor tükörbe nézek. Ez 
olyan égető, hogy nevet adok neki: kubista napkitörés.

Zárjuk le, mintha még nem lenne lezárva. Még egy ölelés. Takarjuk le arcun
kat, mint virrasztáskor a tükröket és bújjunk az árnyékunkba, de csak a foga

lom sátra alá.
Aztán a jól ismert elengedés, hogy visszatérhessen ki-ki a saját energiameze

jéhez ragadozón. Aztán beszélünk róla, valahogy így.
Szép volt, csak kicsit suta, kacska, mint egy billegő trónus, amihez a 

vágy odavarázsolt még egy lábat. Küzdő formák vagyunk, magunkban és egy
mással is, kép a képben, keret nélkül. S a szék hogy került ide? Úgy, hogy lecsu
paszítottuk a trónt és felálltunk rá, miközben megfaragtuk, mert éppen aludtak 
a légáramok. Készítettünk egy formát, amely megmarad, talán megpihenhet raj

ta valaki, aki felismeri. Talán mi. Később, korábban.

De még üvegmadarakként sebezzük az eget. Mint szilánkos esőben egymás
hoz csapódó sasok, sólymok, kik túl magasra szálltak s elvesztették a földet, hol 

kicsiny rágcsálók várják bennük a sorsot. Olyan ez a játék.

Jaj mennyi kép, és mennyi szilánk, és úgy ragaszkodom e szóhoz, mint egy 
mozaik darabjához, mit kilökött az idő méhe véresen: hogy sértsen, hogy végér

vényesen...

K épek  jegyzéke: M a d a ra k  (1914), E ső b en  (1912, Küzdő' fo rm ák  (1914))

M aga T a ra n tin o  is  m eg je len ik  a  film ben
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Idó'ben néhány évet visszalapozva, de tulaj

donképpen a „munkadalok” problémaköréhez 
kapcsolhatóan, régi tartozásomat próbálom leró
ni itt Lászlóffy Aladár első — 1959-ben a bizott
ság által visszautasított — államvizsga-dolgoza
tának kései értékelésével. Valamelyik fiókomból 
szerencsére eló'került a dolgozat gépiratos má
solata. Nyilván magától Aladártól kaptam meg, 
föltehetőleg a megírása (és elutasítása) évében, 
és bizonyára át is olvastam akkor -  a 2012-es 
olvasat azonban teljesen más, mint az a korai 
lehetett. Mindenekelőtt általános felháboro
dást keltett évfolyamunkon, hogy Csehiék el
vágták Ali diplomaszerzési útját; ennek ellenére 
nem úgy maradt meg bennem a történet, hogy 
Lászlóffy Aladár írt egy kitűnő, tehetségéhez 
méltó államvizsga-dolgozatot, de az átmenő jegy 
megtagadása kétségtelenül botránynak számí
tott. Több mint félszázad múltán, három évvel 
barátom halála után most lehetőségem van csak 
a szövegre figyelni, lehetőleg elfogulatlanul vé
leményt nyilvánítani a nyolcvan oldalt kitevő 
dolgozatról.

Megfogalmazás és költői kép (Irodalomszemlélet) 
— olvasható a címoldalon, vagyis mindjárt kizár
ható egy olyan sejtelem (Széles Klára „szubjek
tív nemzedéktörténetében” a 2005-ös kiadású, 
Lelkünkre így ül ez a kor című, Lászlóffy Aladár 
életútját követő könyvében utal rá), hogy ez volna 
a Szabó Lőrinc költői helyzetei címmel 1973-ban 
megjelentetett kötet eredeti szövege, netán előké
pe. Szabó Lőrinc neve elő sem fordul a gépiratban, 
tehát nyilván nem értelmezhető így a Szélesnek 
később (mikor is?) küldött Lászlóffy-levélnek az 
államvizsga elmaradására vonatkozó mondata: 
„Az első dolgozatom nem fogadták el, és azóta 
még 3 év alatt nem sikerült újra.” Tudomásom 
szerint Ali sosem tért vissza az 1959-es dolgozat
ra, nem tudok róla, hogy akár részletet közölt vol
na belőle. Ami távolról sem jelenti azt, hogy nem 
érdemes az utókori értelmezésre, legalább futóla
gos kísérletre: beilleszteni az életútba-életműbe. 
[...]

[...] És lassan eljutunk a Lászlóffy Aladárt ki- 
érezhetően a leginkább foglalkoztató poétikai 
kérdéshez: a szabad vershez. Szerzőnk szerint 
„az eddigi formákban tökéletesebbet adni, elér
ni lehetetlen (lévén, hogy a költészet nagyjainak 
teljesítményei közt a forma kínálta lehetőségek 
maximális realizálódásai jelen vannak). [...] Meg 
kell tehát próbálni és találni kell egy fekvő for
mát, mely a most már végérvényesen konvencio
nálissá merevülőnél őszintébb lesz, kiküszöbölni 
azt, hogy a beleöltöztetett gondolat érzelgésnek, 
póznak tűnhessék a racionális, praktikus pszi- 
chikumú új emberiség szemében. Szóval egy 
olyat, amelynek stílusa, eljárásai nagyon közel 
állnak a modern, a mai gondolkozáshoz, ame
lyik megfelelő az emberi öntudat és társadalmi 
szituáció azon harci fázisának, mikor a költői- 
séget nem kell óvni a nála erősebb és vele ellen
kező tulajdonképpenitől, mikor az emberi élet
nek saját, gyönyörű poétikuma van alakulóban: 
az ősi, örök álmok megvalósulása.” A formai és 
a gondolati líra fontosságát hangsúlyozó tarta l
mi érvet összekapcsolva -  mindegyre Bóka érve
léséhez, illetve József Attila költészetéhez térve 
vissza -  a szabad vers mellett tör lándzsát. [...]

KÁNTOR LAJOS: L á s z ló f f y  A l a d á r  d o l 
g o z a ta i .  KORTÁRS. 2013. 01.

A szférák zenéje -  újratöltve?
Tudvalevő, hogy a Debussy, Schön

berg, Bartók és mások műveiben 
mintegy stílusjegyként előforduló 
egészhangú harmóniák vagy a kvart- 
és kvintakkordok előzményeit a 19. 
századi romantikus zenében kell ke
resnünk. A szimmetrikus szerke
zetű tercépítkezésű harmóniák — a 
szűkített szeptimakkord vagy a bőví
tett akkord -  gyakori jelenléte már 
Liszt, Szkrjabin és Debussy zenéjé
ben is szükségszerűen elvezet a ko
rábbi duális rendszer tagadásához, 
vagy legalábbis a dúr-moll tonalitás 
rövidebb-hosszabb ideig tartó háttér
be szorításához és függőben tartá
sához. „Liszt addig-addig váltogatja 
az egyes szűkített szeptimakkordok 
megfordításait, míg tonális kötöttsé
gük elhalványul, környezetükhöz kö
zömbösekké válnak. A bővített hár- 
mashangzatok még idegenebbek, 
mint a szűkített szeptimakkordok, 
melyeknek alapja vezetőhangként 
tud funkcionálni. Egyre fokozódó — 
de nem ugrásszerűen növekvő — sze
repet játszik a bővített hármashang- 
zat és vele együtt az egészhangú 
skála akkordvilága Liszt késői mun
kásságában. Az egészhangú skála 
valamennyi fokán bővített hármas- 
hangzat van, egész akkordvilága -  ha 
önmagába zárt marad -  funkciótlan. 
Világosan kimutatható ez Szkrjabin 
művészetében, de Debussy teljes élet
művében is”1 — állapítja meg Szelényi 
István.

Mégis, az egyre korszerűtlenebbé 
váló harmóniai közgondolkodás álta
lános kritikája csak némi késéssel, 
Arnold Schönberg 1911-ben kiadott 
Összhangzattana.ban válik fájón ak
tuálissá, amikor a szerző egyértel
műen leszögezi: „Akkordba bele nem 
tartozó hangok nincsenek, mert az 
akkord nem más, mint a hangok ösz- 
szecsengése. Legfeljebb az összhang- 
zattani könyvekbe bele nem férő han
gok vannak.”2 „Az európai zenét, a 
harmónia viszonylatában, a huszadik 
század elejéig kizárólag az egymás
ra helyezett tercek akkordkonstruk
ciós elve uralta”3 -  foglalja össze Max 
Eisikovits, aki arra is rámutat, hogy 
nem lehetséges, de nem is szükséges 
a felhangtörvényekből fakadó alapelv 
„félreállítása” és mással helyettesíté
se; annak bővítése ugyanakkor hoz
zájárul a zene harmóniavilágának ki
tágításához és sokszínűvé tételéhez.

A korábban disszonanciaként ér
telmezett hangzatok „függesztése”, 
önállóvá tétele révén az impresszio
nizmus és az expresszionizmus olyan
— csak látszólag új, soha-nem-hallott
— harmóniamodelleket kreált, me
lyek összhangzattani definiálása a 
korábbi szemléletmód érvényességé
nek megváltozását eredményezte. Az 
akkordkomponensek osztályozása
kor bizonyos fokig újdonságot jelent
het a vertikális struktúra egészén be
lül értelmezett réteg fogalma, amely
— csoportjellegéből adódóan — a hal
mazelmélettel és a statisztikai ana
lízissel rokon. Ugyanakkor, a harmó
niaelemzés szemszögéből, okvetlenül 
léteznie kell legalább egy, a funkci

ós tonalitás felbomlása következté
ben megváltozott hangzáseszmény 
(zene)elméleti megközelítésére alkal
mas szabályrendszernek, amely ké
pes ábrázolni és rögzíteni a hagyomá
nyos tercépítkezésű harmóniáknál 
differenciáltabb hangzásstruktúrá
kat is. Kétségtelen, hogy a korábbi 
funkciós logika és akkordértelmezés 
már nem bizonyulnak célravezetőnek 
a szabad atonalitás, a dodekafónia, 
a szerializmus, vagy más, Európán 
kívüli zenék túlnyomórészt lineáris 
gondolkodásmódjának kritériumai 
mellett.

E lényegi változásra már Anton 
Webern is rámutat az Út a tizen
két hanggal való komponáláshoz cí
mű, 1932. február 26-án tartott 
előadásában: „A régebbi főhangköz- 
kiemeléssel szemben — domináns, 
szubdomináns, mediáns stb. — a szim
metria és szabályosság szempontja 
lép előtérbe. így a legjelentősebb most 
az oktáv közepe -  a szűkített kvint.”4 
Webern, ha nem is feltétlenül az álta
lunk vázolt vertikális dimenzióra gon
dol, zseniális módon megsejteti, hogy 
a funkciós tonalitás alkonyát követő
en létrejött „hangmagasság-káosz” 
megszüntetésének egyik lehetséges, 
járható útját a „szimmetria és szabá
lyosság” törvényszerűségeinek felis
merése jelenti. A káosz ellenszere: a 
rend akarása. „A kötöttség szigorú, 
gyakran terhes — de ez a megoldás! 
Nem tehetünk a tonalitás felbomlá
sáról -  és az új törvényt sem magunk 
alkottuk: hatalommal kényszerítette 
ránk magát.”5

A folytatás egyúttal személyes han
gú intés: „A kényszer, a kötelék olyan 
erős, hogy nagyon meg kell gondol
nunk, mielőtt végleg, hosszabb időre 
lekötjük magunkat hozzá -  majdnem 
úgy, mintha házasságra szánnánk el 
magunkat! Nehéz pillanat! Bizalom 
az ötletben! Más lehetőség nincs!”6

Nem kell tehát „új törvényt” alkot
nunk, de szükséges végre felismer
nünk, hogy az egyik legősibb prin
cípium, „mellyel az ember hosszú 
korokon át igyekezett a rendet, szép
séget és tökéletességet megérteni és 
megalkotni”7 nem más, mint az úgy
nevezett szimmetria-elv, amely újfent 
képes -  hitelt érdemlően -  értelem
mel felruházni az olykor nehezen de
finiálható, komplex harmóniák csil
lagképét.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
Jegyzetek
Szelényi I.: A romantikus zene harmónia

világa. Z enem űkiadó, B udapest, 1965, 180— 
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2Schönberget idézi Szelényi: I. m., 187.
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HELIKON

Márciusi évfordulók
1 -  380 éve halt meg George Herbert angol költő

90 éve született Kuczka Péter költő
2 — 100 éve született Entz Géza művészettörténész 
3 - 4 0  éve halt meg Vera Fjodorovna Panova orosz írónő

150 éve halt meg láncú Väcärescu román költő
4 -  220 éve született Karl Lachmann német filológus

85 éve született Alan Sillitoe angol író
5 — 110 éve született Edita Morris amerikai írónő

120 éve halt meg Hippolyte Taine francia irodalomtörténész 
90 éve halt meg Váradi Antal író 

6 - 4 0  éve halt meg Pearl S. Buck amerikai írónő
530 éve született Francesco Guicciardini olasz történész

7 -  180 éve halt meg Ráhel Levin német írónő
80 éve halt meg Palágyi Lajos költő 
190 éve született Vas Gereben író

8 — 635 éve halt meg Guszai japán költő
790 éve halt meg Wincenty Kadlubek lengyel krónikás 
230 éve halt meg César de Saussure svájci író

9 — 100 éve született Bözödi György erdélyi író
130 éve született Umberto Saba olasz költő

10 -  180 éve született Pedro Antonio de Álarcon spanyol író
30 éve halt meg Paul Géraldy francia költő 
140 éve született Jakob Wassermann osztrák író

11 — 100 éve halt meg ifj. Ábrányi Kornél író
85 éve halt meg Bársony István író 
450 éve halt meg Jacopo Nardi olasz író 
190 éve született Pákh Albert író

12 — 150 éve született Gabriele DAnnunzio olasz író
435 éve halt meg Alessandro Piccolomini olasz filológus 
1195 éve született Theophanész bizánci görög író

13 -  160 éve született Edoardu Scarpetta olasz író
140 éve született Maryla Wolska lengyel költőnő

14 -  190 éve született Théodore de Banville francia költő
210 éve halt meg Friedrich Gottlieb Klopstock német költő 
130 éve halt meg Kari Marx német filozófus

15 -  740 éve halt meg Aquinói Szent Tamás
olasz teológus, filozófus
340 éve halt meg Salvator Rosa olasz író
30 éve halt meg Rebecca West ír írónő

16 -  100 éve született Radu Brate§ román író
100 éve született Donászy Ferenc író

17 -  40 éve halt meg Demostene Botez román író
130 éve született Urmuz román író

18 -  190 éve született Constantin D. Aricescu román költő
270 éve halt meg Czwittinger Dávid irodalomtörténész

19 -  100 éve született Szobotka Tibor író
20 -  185 éve halt meg Barczafalvi Szabó Dávid nyelvész

185 éve született Henrik Ibsen norvég író
21 -  110 éve született Yrjö Jylhá finn költő

170 éve halt meg Robert Southey angol költő
22 -  200 éve született Richard Wagner

német zeneszerző, drámaíró
23 — 85 éve született Deák Tamás erdélyi író
24 — 90 éve született Dáné Tibor erdélyi író
25 — 200 éve született Cézár Bolliac román költő
26 — 100 éve halt meg Panait Cérna román költő
27 — 160 éve született Márki Sándor történész

130 éve született Mária Under észt költőnő
28 -  100 éve született Gergely Márta írónő
29 -  135 éve született Elena Faragó román költőnő

20 éve halt meg Edgar Papu román irodalomtörténész
30 -  380 éve született Miron Costin román krónikás
31 -  80 éve született Nichita Stánescu román költő

Orvostudomány
A z orvostu dom án y olyan h a ta lm a sa t  

fe jlő d ö tt, ...
Aldous Huxley fenti megállapításának foly

tatását rejtik a fősorok.
VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 12. Orosz folyam. 

13. Sakkjátszma vége. 14. Az Attilával rokon 
férfinév. 15. A gallium vegyjele. 17. Vél, gon
dol (népies). 19. Csak félig! 21. Folkénekesnő 
(Joan). 22. Földművelő eszköz. 24. És, latinul. 
25. Előkelő. 27. 551, római számokkal. 28. 
Dél-afrikai tartomány. 30. Hordó űrtartal
mának mérése. 32. Telekvég! 33. Hegycsúcs. 
34. Szénhidrogén. 35. Részecske megenge
dett energiaszintje. 37. Tudományos tétel. 
38. Régies férfinév. 39. Büntetést megszab. 
41. A múlt idő egyik jele. 42. Egykor, hajdan 
(latin). 43. Vicc, tréfa. 44. Kicsinyítő kép
ző. 45. Grúz férfinév. 46. Bolgár pénznem. 
47. Sásztri egyik személyneve. 48. Rossz kí
vánság. 49. ...-Bogaz; a Kaszpi-tenger öble. 
50. Fényudvar. 51. Autonóm terület, röviden. 
52. Meghízó, gömbölyűdé. 54. Szálat készít. 
55. Nyaraló. 57. Ázsiai vádló. 58. A közeleb
bi. 59. Becézett Attila. 60. Huszárvégtag. 
62. A ruténium vegyjele. 63. ... Ramazzotti; 
olasz popsztár. 65. Afrika csücske! 66. 
Napköziotthonba jár, bizalmas szóval. 68.

Mézga Aladár jelzője! 70. Idegen előtag: to
jás-, pete-. 72. A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Franciaországi református. 2. Keleti 

táblás játék. 3.... Sumac, „a perui csalogány”. 
4. Szép szavakkal hiteget. 5. Tanács, néme
tül. 6. Hátrainti 7. Hiteles mérték. 8. Kiél köz
pontja! 9. És a többi, röviden. 10. Alul állónak 
nyújt. 11. Ennivaló. 16. Feltett szándék. 18. 
Véletlenül talál. 20. Hajótőke. 23. Angol isko
laváros. 25. Krassó-Szörény megyei telepü
lés. 26. Oroszlánszáj. 29. Annyi mint, röviden. 
30. Elemi parány. 31. Nápolyi este! 34. Bugás 
virágzatú szürkészöld fű. 36. Kemény anyag
ba betűt, jelet vés. 38. Szerepet megformál a 
színész. 39. Elemi szilícium. 40. Fűtőtest. 42. 
Dugi ...; dalmát sziget. 43. Bátorkodó. 44. A 
... partján; Ady Endre verse. 45. Ott kezdő
dik! 46. Lajos egyik beceneve. 47. Orosz au
tómárka. 48. Tokaji boroshordó. 49. Német 
vegyész (August von Stradonitz). 50. Télen 
hulló csapadék. 51. Egyedül Londonban! 53. 
Nincs haja. 54. A szólás szerint veszélyes 
fegyver. 56. Készpénz, bizalmas szóval. 58. 
Márványmintázatú. 61. Kétszer, latinul. 63. 
Szántóeszköz. 64. Fanyar erdei gyümölcs. 67. 
Század, röviden. 69. Fügemag! 71. Szibériai 
folyam.
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megjelent Kapitalizmus cí
mű rejtvény megfejtése:... 
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nálni. 948410 000065 09
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