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H ouellebecq
paradoxona
Korunk emberképét két, egymásnak homlokegyenest 

ellentmondó elképzelés jellemzi: egyrészt az egyre ereseb
bé váló hit a genetikai determináltságban, vagyis abban, 
hogy az ember nem más, mint génjeibe kódolt hajlamai
nak összege (és mint ilyen, kísérleti tereppé válhat, lásd 
a klónozás lehetőségét); másrészt a feltétlen bizalom az 
ember ésszerű döntési képességében, más szóval a szabad 
akaratban, tehát az az elgondolás, hogy képesek vagyunk 
minden járulékos kötöttségünktől megszabadulni és saját 
sorsunk kovácsává válni. Az úgynevezett korszellem -  né
mi képzavarral — e két malomkő' között őrlődik; és ha a je
lenkori irodalom viszonylatában van olyan író, akivel kap
csolatban egyáltalán van értelme szóba hozni a korszellem 
fogalmát, az Michel Houellebecq.

„[...] az emberi cselekedetek, és különösen az egyén po
litikai választásának szabadságába és racionális megha
tározottságába vetett hit, amely a demokrácia alapjának 
számít, valószínűleg a szabadság és az előre nem látható
ság fogalmának összekeverésére épül. Egy folyadékhullám 
turbulenciája egy híd pillére körül strukturálisan előrelát- 
hatatlan, ennek ellenére senkinek sem jutna eszébe sza
bad turbulenciáról beszélni” -  írja a francia szerző' Elemi 
részecskék című regényében. Az Elemi részecskék kortárs 
alapmű: tézisregény (akárcsak későbbi művei), amely már
is magában hordozza kiinduló tézisének ellentmondásos
ságát. Houellebecq haragszik a korszellemre, és rettenetes
-  ámde hihető -  dolgokkal vádolja, mégsem képes szaba
dulni tőle: (anti)hősei társadalmilag örökölt meghatáro
zottságaik között őrlődnek, tragédiájuk abban áll, hogy 
ismert (mikro)világuk a kitörési lehetőségeik körét is be
határolja.

Houellebecq írásművészetében is igazodik karaktere
inek gondolkodás- és létmódjához, ebből adódhat az a fél
reértés, miszerint polgárpukkasztó és pornográf író volna
-  holott a pornográfia nem egy mű nyelvezetében, hanem 
szemléletében mutatkozik meg. Houellebecq szemlélete pe
dig — ha nem tévedek végzetesen — már-már „reakciós” mó
don moralista: a modernitást, különösen annak az 1968-as 
fordulatból sarjadó változatát bomlási folyamatként lát(tat)- 
ja, és az egyéni szabadság piedesztálra emelését, individu
alitásunk határainak végletekig tágítását teszi felelőssé az 
élhető közösségi létformák (család, szerelem, vallás) pusz
tulásáért. Ezért fordul az „ellenirányhoz”, a genetikához, 
utópiája azonban súlyos paradoxonnal terhes: hogyan lehet
séges ízig-vérig mesterséges megoldásokkal jóvátenni a ter
mészetes kötelékek szétbomlása okozta kárt?

És nem vagyok benne biztos, hogy erre a kérdésre való
ban tudni akarjuk a választ.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

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

D sida és az erdélyi m agyar színház  
identitásképének  k ia lak u lása
Dsida identitástudatának első megvál

tására Szatmárnémetiben került sor 1925 
szeptemberében, amikor egy hónap lefor
gása alatt két verset is írt Erdélyről (kö
tetben nem jelentek meg, Láng Gusztáv 
közli Dsida összegyűjtött verseiben, 2011- 
ben). így írt:

„Csend borult erre a vidékre 
s egyedül álltam.
Alkonyi ködben pár fehér havas 
szunnyadt csupán a határ peremén 
s olyan szomorú, elhagyott volt minden, 
hogy nagyon, nagyon megsajnáltam.

Nagymesszire rekedt 
zörgéssel szaladt egy szekér...
Mint késő őszi nyárfák remegett 

meg a lábam, 
arcomba gyűlt a vér.
Letérdeltem az út szennyes sarában: 
úgy csókoltam a kerékverdeső 
otromba, sáros, kemény köveket...”

A költő sorai önkéntelenül kiváltják 
belőlünk az asszociációt Áprily Irisórai 
szarvasára.

„De nyárutón, amikor a kék havasról 
omlott a köd s leszállt az ősz vele, 
beláthatatlan ködruhás magasból 
szarvasbőgés búgott a völgybe le.
S  akkor párát zihált remegve szája, 
idegen lett palánkos otthona, 
idegen lett testvére, mostohája -  
s a ködbe hördült, mint az orgona.”

Az asszociációból levonható tanulság 
jelzi, hogy Dsida, ahogyan ő mondotta, 
hittel hitt Erdélyben, a szabad szelle
met, humánumot sugárzó földben, s eb
ben látta egy új nemzeti reneszánsz ko
vászát. Egyértelmű, hogy a 18 évesen írt 
első Erdély-vers és a 29 évesen megkom
ponált Psalmus Hungaricus között feszü
lő ív az erdélyi kisebbségi sors felvállalá
sának kálváriáját jelenti a Makkai „nem 
lehetjétól”, Reményik „lehet, mert kell”- 
jén át a Psalmus bejelentéséig: „kell, de 
nem lehet”. Megdöbbentő, hogy ez az „an
gyalok citeráján” játszó költő milyen ak
tivista hevülettel veti bele magát a szü
lőföld sugallta transzilván program napi 
gyakorlattá formálásába. Spectatorral 
azonosulva a tényekkel való számvetést 
sürgeti, arra buzdít, hogy szakítsunk haj
lamunkkal: csüggedten adjuk meg ma
gunkat. Hirdeti a saját erőnkből való bel
ső megújulás igényét. Az Erdélyi Helikon 
szabad írói csoportosulás tagjaként, a 
Helikon folyóirat szerkesztőjeként felvál
lalja a transzilvanizmus eszméit. Dsida 
cselekedeteit a Kiáltó szó programjához 
idomítja.

Kós Károly így tanít: „Napnyugat felé 
pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz 
a szívünk és fáj a szemünk. Ott lebukott

a nap és csak az ég veresük. Attól csak a 
könnyünk csordul ki... Nem szabad elfe
lejtenünk, hogy mi nem az egységes ma
gyarságból elszakasztott egyszerű lélek- 
szám vagyunk, de külön históriai egység 
ezer esztendő óta, saját külön erdélyi ön
tudattal, önálló kultúrával, önérzettel. 
Tudtunk számolni minden helyzettel, 
tudtunk kormányozni és tudtunk nehéz 
vereségek után talpra állni.”

Az 1928-ban, Ravasz László indí
totta schisma vita nyomán tisztázó
dott az is, hogy az önálló entitást képező 
transzilvanizmus nem két magyar kultú
ra létezését jelenti, hanem „egységen be
lüli sajátosság” leképezését eleveníti meg, 
amint azt Makkai meghatározta.

A kornak ezek a trendjei határozták 
meg Dsida identitástudatának alakulását, 
amelyek felfedeztették vele a Tháliában 
rejlő lehetőségeket a transzilván gondolat 
tömegméretűvé tételére. A továbbiakban 
vizsgáljuk a színpadi műfaj felé fordulá
sának színházkulturális kontextusait.

A közösségi tudat ilyen irányú letisz
tulása új kisebbségi modus vivendi kör
vonalazódását eredményezte; s ez a 
szemléletváltás megindult az eddig ön
eltartásra ítélt, cenzúra sújtotta, s emi
att kulturális missziót nem teljesítő erdé
lyi magyar színjátszásban is. A fokozatos 
leépülés évei után beindultak az önszer
veződési kísérletek, amelyek a „saját 
erőnkből való belső megújulás” gondola
ta jegyében a kisebbségi összefogást java
solták. Kikristályosodott a megoldás is: 
nemzeti intézményeinket önmagunknak 
kell eltartanunk. A romániai magyar 
színimozgalom alapos ismerői számára 
egyértelművé vált, hogy színjátszásun
kat csakis egy új színháztípus kikísérle
tezése mentheti meg, amely közvetlenül 
kötődik a köz- és szellemi élethez; meg
tartásában érdekelt az egész erdélyi ma
gyar társadalom szervezett ereje. Az el
múlt korszak extenzív színházpolitikája 
helyett (amely sok, de színvonaltalan tá r
sulat munkájából alakult ki) intenzív 
színházi élet induljon meg (az erők össze
vonásával teremtendő minőségi színház
ban). Kemény János ezt az új művelődési 
modellt — amely jogilag magánvállalko
zás, de lényegében az erdélyi magyar kul- 
túrközösség közvetlen irányítása alatt 
álló nemzeti intézmény — „nemzetközös
ségi színházinak nevezte. Ezt a színház
típust testesíti meg színháztörténetünk
ben a Thália R.T. Gazdasági tekintetben 
részvénytársaság formájában működött, 
hogy maga mögé állíthassa a közösség 
szervezett erejét, de ugyanakkor a kul
turális közvélemény kifejezője és egész 
Erdély színháza volt. Több városban já t
szott, ellátta Nagyváradot, Brassót, 
Aradot, Marosvásárhelyt is. Működése az 
1933/34-es évadtól indul, elnöke Kemény 
János, Parlagi Lajos ügyvezető igazgató

ja, főrendezője és az intézmény spiritus 
rectora Kádár Imre. Az új színházi kon
cepciót az 1934/35-ös évad ragyogtatja 
fel teljes pompájában, amelynek lénye
ge, mint Pukánszkyné Kádár Jolán fo
galmazta: „a helyi éltető forrásoknak a 
megtalálása”. Egy sajátosan erdélyi ma
gyar színház modelljét próbálták meg
valósítani, amely „az egyetemes magyar 
színjátszás fájába az erdélyi magyar gé
niusz különleges ízét, zamatát, illatát kí
vánja beoltani”. Tehát a Thália megkí
sérli a sajátos erdélyi magyar színjátszó 
stílus kialakítását. Színháztörténetünk 
ezt a hagyományt a „kék madár”-drá- 
ma- és játszóstílus elnevezés alatt ta rt
ja számon. Az egyetemes emberit a helyi 
sajátosság tudatos kihangsúlyozásával 
egybeötvöző művészet megvalósítására 
a „székely írócsoport” tagjai vállalkoz
tak. Róluk írja Ligeti Ernő, hogy eszmé
nyi tervük „a szociális problémák radiká
lis úton való megoldása ... Vártuk, hogy 
felszínre hozzák a székely népnek mint 
kollektívumnak valódi mélységeit ... szé
kely színpadot is vártunk, egy új »kék ma
dár« együttest, amely a székely népkölté
szet remekeit dramatizáltan elénk hozza 
és a székely zene és dekoratív művészet 
igénybevételével egy modern és mégis né
pies forrásokból táplálkozó külön játszó
stílust teremt meg.”

Az Énekes madárról írott méltatásában 
talán Kós Károly fogalmazta meg a legta
lálóbban az irányzat lényegét: „az erdélyi 
magyar írás európai mértéke és teljessé
ge: nem egy ködös transzilvanizmus, nem 
regionalizmus, hanem a magunk köteles
nek tudott elmondandóit a magunk mód
ján mondjuk el, az erdélyi írás nem önma
gáért való Vart pour l’art művészet, nem 
szép lelkek gurmandériáját kívánja szol
gálni, de mindennapi kenyere akar lenni 
a magyarnak ... a mi színházunknak ... 
missziója kell legyen ... a mi színházunk 
a magyar nyelv, a magyar szellem, a ma
gyar művelődés iskolája, szószéke kell 
hogy legyen”.

A „kék madár” drámai próbálkozások 
nyomán a szemlélet közvéleményirányító 
szellemi erővé vált. Természetszerű, hogy 
Dsida, aki világosan látta, hogy külön
leges geográfiai és etnikai viszonyainál 
fogva Erdély a történelmi kultúra kísérle
ti laboratóriuma, s az idők tanúsága sze
rint benne mindig előbb érik meg a törté
nelem vetése, a színimozgalom új szellemi 
értékeket kigyöngyöző irányzatának szö
vetségesévé vált. Dsida 1934-től a Keleti 
Újság belső munkatársává vált, így köz
vetlenül, foglalkozásszerűen került kap
csolatba a színházzal is.

A kolozsvári színházban az első igazi 
kísérleti évad az 1934/35-ös volt. A kora
beli sajtó találó képletes kifejezése szerint 
az „elveszett színház” helyét a „megke
rült színház” vette át.

1934 szeptemberében műsorra tűzték 
a János vitézt, az előadás szcenáriumát 
Kádár Imre írta, s az új színházi koncep
ció bemutatkozásának szánták, amely fel
építi a sajátos erdélyi színpadi irodalmat, 
megteremti az erdélyi színpad hangját. 
Feltételezhető, hogy Dsida az előadás elő
készítésének folyamatában is részt vett,
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alkotótársa volt a szcenárium megszüle
tésének. Ily módon születhetett az ötlet, 
hogy a közönség ráhangolásának céljával 
írjon egy rövid előjátékot az előadáshoz. 
Ebben a vonatkozásban szükséges egy 
műfaji pontosítást megejtenünk. Egyes 
kritikusok az előjáték megnevezés he
lyett a prológus kifejezést használják. Az 
előadásra vonatkozó leírások inkább azt 
sugallják, hogy nem dramatikus játék ke
rült színpadra a bemutató nyitányaként, 
hanem inkább egy hangulatos prológus. 
Sajnos hosszas kutatások után sem sike
rült egyelőre megtalálnunk a prológus 
szövegét. Feltételezhetően a súgópéldány 
bekerülhetett a II. világháború végén 
Budapestre szállított színházi anyag állo
mányába. Tudomásunk szerint azt a rak
tárt, ahol ezt a dokumentumtárat őriz
ték, bombatalálat érte. Reménykedjünk 
abban, hogy egyszer mégis előkerül
het a kézirat. Mindenképpen fontos mo
mentuma lehetett a prológus az előadás
nak, hisz a korabeli sajtóvisszhang külön 
is foglalkozik Tóth Elek, Benes Ilona, 
Fényes Alice, a két világháború közötti 
időszak kiemelkedő színész egyéniségei
nek teljesítményével a hangulatos előjá
tékban.

Próbálkozzunk meg az előadás rekonst
rukciójával; ebben éppen Dsidát hívhatjuk 
segítségül, hisz a Helikonban ő írt króni
kát a bemutatóról. Megváltozott a törté
net helyszíne: az Alföldről Kalotaszegre 
költözött, s meghitt, otthonos, erdélyi ma
gyar hangulatot teremtett. A korabeli 
kritikai visszhangban ez a megoldás vi
tát váltott ki. Nem kegyeletsértés-e az 
Alföld szerelmesének, Petőfinek a szö
vegét kalotaszegi mezbe öltöztetni, he
gyes-dombos vidékére átplántálni? A pró
bafolyamat és az előadás megnyugtató 
választ adott a vitás kérdésre: a szöveg
ben és a színpadon is „a mi magyarjaink” 
szerepeltek.

Az első felvonás kalotaszegi faluképet 
ábrázolt, háttérben a jellegzetes kalota
szegi dombokkal. A II. felvonás a francia 
király tróntermében játszódik, de kalo
taszegi tányérokkal és korsókkal a fala
kon, dús faragású és színesfestésű kirá
lyi trónszékkel, tulipános székekkel és 
padokkal, s kalotaszegi nagygazdaként 
kalotaszegi viseletben trónolt a francia 
király. Ennek a képnek a hatása is iga
zolta, hogy az átplántálás nem volt bántó. 
A III. felvonás Tündérországát kalotasze
gi erkélyekkel és tornyokkal ellátott tün
dérpalotával idézték meg, a tündérek sti
lizált kalotaszegi ruhában jelentek meg. 
Teljes pompájában ragyoghatott a hami
sítatlan népművészet. Az előadás han
gulatát és üzenetét Dsida így jellemezte: 
„transzilvanizmus: etnikai különleges
ség, egy földrész sajátságos élete, amely 
érdemes arra, hogy a művészet megörö
kítse”. A látványvilágot Kós Károly dísz
letei teremtették meg. Fontos ezt meg
jegyeznünk, hisz mindnyájunk agyába 
beégtek Kós jellegzetes kalotaszegi raj
zai, s ilymódon képzeletünkben köny- 
nyen megidézhetjük a látványvilágot. De 
hangsúlyoznunk kell Kós jelenlétét az alko
tó csapatban azért is, mivel az ő díszletei

egyben hordozói is voltak a transzilván 
üzenetnek, amelyet ez a sajátos színpa
di kísérlet megeleveníteni szándékozott. 
Tavaszy Sándor így írt a Budai Nagy 
Antal díszleteiről, amelyeket maga Kós 
tervezett: „meggyőz minket arról, hogy a 
transzilvániai hegyek közé zárt magyar 
sorsunknak ... mindig volt valami ma
gasabb eszmei tartalm a ... mindig volt 
a mi életünknek valami ünnepi hangu
lata és volt ebben valami új igazsága ... 
mindig magunk fölé akartunk nőni, mert 
mi mindig többek akartunk lenni, mint 
amennyire azt sorslehetőségeink megen
gedték”.

A János vitéz kalotaszegi mesejátékká 
alakításában a látványvilág fontos ele
me volt, hogy 100 vistai legény és leány 
vonult fel a darabban eredeti kalotasze
gi viseletben. Érdekes megjegyeznünk, 
hogy a couleur locale érzékeltetése céljá
ból az előadásban hat huszárlovat és húsz 
bárányt is színpadra tereltek.

Az előadás hangzásvilágát is ráhan
golták a rendezői szándékra. Kacsoh 
Pongrác melódiái életre keltek ugyan, de 
Buttykay Ákos hangszerelésével operai 
átiratban, melyet eredetileg a budapesti 
Operaházban mutattak be. Mihályffy Irén 
és Zsizsmann Rezső vezényletével közre
működött a Magyar Zenekonzervatórium 
vegyes kara. Fellépett a bogártelki ci
gánybanda. A hagyományos János vitéz 
színpadra vitelekből egy elemet őriztek 
meg meg: a címszerepet nadrágos szerep
ként színésznő alakította, mint az ősbe
mutatón, 1904-ben Fedák Sári. Ezúttal 
Kolozsváron a frissen szerződtetett 
Sólymosán Magda keltette életre János 
vitézt, aki tüneményes hangjával, iga
zi emberábrázoló képességével igazolta a 
sajátos erdélyi játékstílus megteremtésé
re tett kísérletet. Sólymosán szakított a 
sablonokkal, a primadonna a bravúrok 
helyett az előadás sajátos hangulatvilág
ára figyelt, s ilymódon a maga egészében

kapott értelmet, naiv és tiszta stílust ma
ga a kísérlet.

A színrevitel értékelésekor szólnunk 
kell az előadás hatástörténetéről. A bemu
tatót méltató írások, talán kissé elfogul
tan is, arról szóltak, hogy most született 
igazán újjá, most kapott igazi értelmet ez 
az ízig-vérig magyar darab. A János vitéz 
színre vitele Kolozsvár magyarságának 
társadalmi eseményévé vált, a nagy ün
nepi játékok látványos külsőségeit öltve 
magára. Tény, hogy a János vitéz ebben a 
vízióban sorozatban tíz zsúfolt házat pro
dukált, ami abban a korban rendkívüli 
eseménynek számított. Olyan diadalmas 
ünneppé vált, mint az előző szezonban Az 
ember tragédiája. (A színikrónikások sze
rint Az ember tragédiája 1933/34-es be
mutatója sorsfordítója volt a kolozsvári 
színház történetének. 30 tagú zenekar, a 
városi egyesített énekkarok, 50 statiszta 
működött közre, tette monumentálissá az 
előadást. A bemutatón az 1100 személyes 
nézőtéren 1400 néző szorongott, s csupán 
az évad folyamán 29 előadást játszottak 
Kolozsváron, Brassóban, Nagyváradon, 
közel 30000 néző előtt. A Tragédia sikere 
helyreállította a színjátszás erkölcsi hite
lét, alapot teremtett a halódó kisebbségi 
színjátszás felélesztésére.)

Elmozdulás történt a színház autonóm 
világának megteremtése felé, amelyben a 
szövegen túl a látványelemek is monda
nivalót hordoznak. Kemény János ezt így 
fogalmazta: „többé lehet tenni a monda
nivalót ... a rendezői, díszlettervezői kész
ség formáló erejének felismeréséből...” 
Az Erdélyi Helikon tizedik találkozóján 
megállapították, hogy a színház túlju
tott a válság évein, egyre inkább vállalva 
a népművelés komoly feladatait, s szóltak 
a színház és irodalom egymásra találásá
ról, az írók kimondották, hogy munkás
ságukkal segítségére lesznek a színház
nak mindabban, amit a tiszta művészeti 
szempontok és nemzetnevelő célok meg
valósítása érdekében magára vállal. Az 
előadás hatástörténetéről szólva emlí
tenünk kell, hogy 1936-ban Kádár Imre 
(valószínűsíthető, hogy az 1934-es János 
vitéz előadásban való együttműködé
sük hatására is) felkérte Dsida Jenőt, 
hogy alkalmazza színpadra Móra Ferenc 
Dióbél királyfi című elbeszélését. A szö
veg elkészült, de mivel Dsida a kísérőze
ne megkomponálására George Sbárceat 
(Claude Romano) kérte fel, s ez a gesztus 
nem nyerte el Kádár tetszését, a mű nem 
került bemutatásra.

A fentebb ismertetett adatok bizonyít
hatják, hogy valóban beszélhetünk Dsida 
hozzájárulásáról az erdélyi magyar szín
ház identitásképének kialakulásához, s 
ez egyben hozzásegíthet Dsida életművé
nek komplexebb vizsgálatához. Az élet
mű hatástörténete arról tanúskodik, 
hogy Dsida rendkívüli befolyással bírt az 
egész erdélyi magyar művelődéstörténet 
önálló entitássá váló folyamatára. Dsida 
öröksége ennek az önálló entitást jelentő 
szellemkörnek a megőrzéséről és a hozzá
rendelt intézményrendszer létrehozásá
nak szükségességéről vall.
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DÁVID GYULA

T öbbségből a k iseb b ségért
Páskándi Géza a kisebbségstratégiáról négy tételben
Mottó: számomra átjövetelem óta...

a kisebbségi kérdés a legelső' volt, vagy az 
elsők között maradt.

Ez volt a fő cél, melynek alárendeltem 
a zsargont.”

(A megváltás)

Idő: 1974. február. Az áttelepülő 
Páskándi Géza megérkezik Budapestre. 
Úti poggyászában három verskötet, az 
abszurdoidjaival új hangot megütő két 
novelláskötet, egy drámakötet és néhány 
nagy sikerű dráma, köztük a Vendégség 
(1970), és a Tornyot választok (1972).

A magyar Állambiztonsági Szolgálat 
már az áttelepülése szándékának hí
rül vételétől, 1973 áprilisától számon 
tartotta (Szőnyei Tibor: Titkos írás. 
Allambiztonsági szolgálat 1956-1990. 
Nórán Kiadó, Bp. 2012. 2. kötet 696.), s 
a Kiss Ferenc és köre (a „subások”) meg
figyelésével megbízott ügynökök ettől 
kezdve szorgalmasan tudósítottak min
den mozgásáról, írói és közszereplői mi
nőségében egyaránt.

Romániában Ceau§escu akkor még az 
1971 nyarán meghirdetett „mini kultu
rális forradalom” megalapozásán fárado
zott. Magyarországon, a határokon kívüli 
magyar kisebbségekkel kapcsolatosan to
vább folyt az a halogató politika, amely
nek hármas jellemzője: a „magyar na
cionalizmus” feléledésétől való félelem, 
buzgó igyekvés arra, hogy az MSZMP 
minden áron megfeleljen „a nemzetkö
zi munkásmozgalom” (valójában a szov
jet párt) elvárásainak és kínos figye
lem „a román elvtársak érzékenységére”. 
(Földes György: Magyarország, Románia 
és a nemzeti kérdés, 1956-1989. Napvilág 
Kiadó, Bp. 2007.)

Az Erdélyből érkező Páskándi Géza 
véleménye, írói rangja és friss, közvet
len tényismerete révén értékes új szerep
lőnek tűnt, mind a Hatalom, mind a ha
táron túli magyarság sorsát akkor már 
nyíltan felvállaló magyarországi értelmi
ség szemében. Eddigi írói pályáján ebben 
a kérdésben nem voltak nyílt állásfoglalá
sai, de ötvenhatos múltja, új beszédmódja 
nemzeti elkötelezettségét is kétségtelen
né tette. Hogy az irodalompolitikailag lé
nyegesen más közegben ennek az elköte
lezettségnek közvetlenül is hangot adhat, 
azt nem csak elvárták tőle, de ő maga is 
tudta-érezte.

*
Első írása, amellyel erre az elvárás

ra válaszolt, A nemzeti kérdés metafizi
kája címmel 1974—75-ben a kecskeméti 
Forrásban jelent meg, több folytatásban 
(kötetben: A szabadság színeváltozásai. 
Magvető Kiadó, Bp. 1984. Gyorsuló Idő 
sorozat).

Még a mai olvasó is fennakad raj
ta, de a kortársakat is zavarta ennek 
az írásnak a gondos beágyazottsága a 
kor marxista ideológiába. Ő maga említi 
majdnem húsz évvel később, „szemére ve
tették: bizony nem várták volna épp egy 
ötvenhatos bebörtönzöttől, hogy ’meg
dicséri’ a szovjet nemzetiségi politikát” 
(Transzilván távlatok. In: Méltó túlélés. 
Levelek, esszék, társadalompolitikai ta
nulmányok, interjúk. 1978-1995. Hamvas 
Intézet, Bp. 2001. 110.) Ennek a későbbi, 
kiadatlanul maradt esszének, az 1989-es 
Transzilván távlatok-nak az első részé
ben különben részletesen foglalkozik az
zal, hogy az író miképpen kényszerül rá 
az „áldásos aesopusi nyelv”-re, s hogy ez 
milyen lehetőséget nyújt számára, hogy 
mondandóját saját közönségéhez minden 
hatalmi tiltás és korlát ellenére elmond
hassa. „... engem -  írja többek között -  
a nemzetiségi együttélés arra intett és 
okított, hogy a rendszereket és nációkat 
csakis a saját nyelvükön, sajátos jelrend
szerükön belül és alapján kell és lehet — 
hivatkozással -  ígéreteikre vagy akár 
csupán méltányossági kötelezettségeik
re figyelmeztetni...” (no. Kiemelések az 
alábbiakban végig az eredetiben.) És egy 
másik összefüggésben, tréfába burkolva: 
„... nemcsak a hetvenes években értek 
hasonló támadások, hanem az ötvenes 
esztendőkben is. Erdélyben akkor vala
ki szóban és írásban azzal vádolt, hogy a 
marxista idézeteket úgy használom, mint 
az egyszeri vak ember a lámpást: nem 
azért, hogy általa én lássak, hanem hogy 
a lábamról is le ne verjenek.” (/. m. 113.)

A nemzeti kérdés metafizikája inkább 
elméleti alapvetés, és nem annyira vala
miféle „tudósítás” a romániai magyarság 
akkori állapotáról. Alapigazságokkal, 
tételekkel szembesíti a Rendszert, ame
lyeknek igazságtartalma — épp az érve
lés marxista aládúcolása miatt -  annak 
számára cáfolhatatlan. Először áttekin
ti a „nemzet” fogalmának marxi-lenini, 
sőt sztálini meghatározásait, s csak ez
után elemzi a „nyelvi nemzet”, az „etnikai 
nemzet” és a „történelmi nemzet” — sőt a 
család fontosságáról szólva, a „pszicholó
giai nemzet” fogalmát, és ezek jelentősé
gét külön-külön és egymással való össze
függéseikben. Innen jut el a kisebbség, 
a szórvány megmaradásának és túlélésé
nek három feltételéhez, amelyek szerinte: 
a „kifejlődött nemzettudat, nemzetiségtu
dat, ezen belül a nyelvi-kulturális össze
tartozás-tudat”, „a nemzetiségen belüli 
biológiai körforgást” biztosító számarány 
és a „saját értelmiség irányi igény”, amely 
értelmiség -  teszi hozzá, „a kulturális asz- 
szimiláció és disszimüáció egyensúlyát jól 
tudja tartani” (/. m. 59-60.) Egyébként

nem csak író-mivoltából, de valós helyzet- 
elemzéséből is következik, hogy bármi
féle asszimilációs törekvéssel szemben a 
nyelvi-kulturális tényezőt tartja a „vég
ső rezisztens”-nek (I. m. 58.) „... az em
beriség egyik legnagyobb alkotói forrása 
— szögezi le -  maga a nemzet, a nyelvisé
gek, a kultúrák sokfélesége, változatossá
ga”, majd pedig hozzáfűzi: „Az anyanyelv 
védelme is természetvédelem. A szellem 
természetének védelme.” (1. m. 53. és 72.)

Ma újraolvasva, a sorok közül kiérez
hető, hogy a szerző most „tapogatja le” 
azt a közeget, amelybe került, a számára 
új Hatalom teherbíró képességét, a szóki
mondás határait.

A „letapogatás” egyébként kölcsö
nös: az Allambiztonsági Szolgálat ügy
nökei szorgalmasan küldik róla jelenté
seiket. Szeretnének adatokat szerezni 
„nacionalista, szovjetellenes megnyilvá
nulásairól”, „túlzott magyarkodásáról” is, 
de amint kiderül, egyelőre sikertelenül 
(Szőnyei: I. m. 2. kötet 697-698.)

*

Idő: 1978. október 12-26. Szigorúan 
bizalmas levél az MSZMP Politikai 
Bizottságához. Szövege csak Páskándi 
halála után került nyilvánosságra (Méltó 
túlélés. Levelek, esszék, társadalompoli
tikai tanulmányok. 1978-1995. Hamvas 
Intézet, Bp. 2001. Összeállította, válogat
ta és az előszót írta Páskándiné Sebők 
Anna. 17-27.) Nem csupán témája, de 
érvrendszere révén is kötődik az előbbi 
Forrás-tanulmányhoz — érthetően, hiszen 
az MSZMP meghatározó politikai körei
hez szól. Itt azonban az ideológiai vonat
kozású érvelés mellett már helyet kap a 
romániai kisebbségi helyzetről való tájé
koztatás tényanyaga is.

Az apropója sem érdektelen — és bizo
nyos szempontból fontos is: a levél egyik 
rétegét szolgáltató közléseket az akko
riban Budapesten járt Fazekas János, a 
Román Kommunista Párt KB-titkára bíz
ta reá, s az ő szóbeli üzenetét kell közve
títenie, és neki kell továbbítania Fazekas 
megbízásából a romániai magyarság 
helyzetére vonatkozó néhány írásos doku
mentumot is. Ó pedig hozzáfűzi egy-egy 
kérdéshez a saját véleményét, helyzetér
tékelését is, tükrözve azt a (negatív irá
nyú) változást, ami a közben eltelt négy 
év alatt a romániai magyarság sorsát il
letően végbement.

A kiegészítések közül az első a magyar 
nyelvű oktatásban bekövetkezett negatív 
fordulathoz kapcsolódik. Páskándi utal a 
magyar elemi oktatást ellehetetlenítő leg
újabb román oktatásügyi rendelkezések
re (amelyekkel szigorúan meghatározott 
gyermek-létszámhoz kötötték a magyar 
osztályok indítását, miközben egy-két 
gyermek esetében is kötelezővé tették ro
mán tannyelvű elemi osztály létesítését); 
szól az anyanyelvű szakoktatás további 
szűkítéséről, „az ottani [romániai] isko-
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lapolitika prakticizmusba, bürokráciába 
burkolt ravasz nacionalizmusá”-ról, fi
gyelmeztetve, hogy ezek az intézkedések 
különösen veszélyesek a „vegyes ajkú és 
a szórványvidékeken” ahol az anyanyel
vű iskolai oktatás likvidálását jelentik. 
Egyébként — folytatja Páskándi Géza — 
Romániában a Párt, „iparosítás és egyéb 
címszó alatt ékeléses politikát folytat”, 
aminek célja egyfelől az összefüggő ma
gyar népesség fellazítása, másfelől — az 
újonnan létesített ipari intézményekbe 
„importált” vezető réteg segítségével -  „a 
jólétért való harcba burkolt, természetes
nek álcázott, de mélységesen erőszakos” 
asszimiláció.

Ennek egy másik megnyilvánulása, 
amelyre Páskándi Géza felhívja a ma
gyar pártvezetők figyelmét, Fazekasnak 
a „kétnyelvűség”-re vonatkozó felvetésé
hez kapcsolódik. Ismételten kifejti: meny
nyire fontos az, hogy „a kisebbség a ma
ga kultúráját megőrzésre érdemesnek 
tartsa”. „Ha a kisebbségnek van jól kép
zett, a fejlődéssel lépést tartó, tehetséges 
értelmisége -  írja -, ha nem kényszerül 
vegyes házasságra, mert a fajfenntartás 
körforgása egészséges, tehát tud párt vá
lasztani az övéi közül anélkül, hogy dege- 
nerált utódai születnének, és végül, nem 
utolsósorban, ha mind szellemileg, mind 
anyagilag vannak társadalmilag szigo
rúan biztosított, alkotmányos lehetőségei 
(anyanyelvű egyháza, oktatása, érdek- 
szövetségek, stb.) — a kisebbség életképes, 
és etnikailag, kulturálisan önfenntartó 
lesz és nem önfelszámoló. Ilyenkor csak 
az erőszakos vagy a burkoltan erőszakos 
asszimiláció kezdheti ki...” S hozzá te
szi: „Igen fontos, hogy a kisebbségi kul
túra egészségesen ’konzervatív’ s egyide
jűleg egészségesen nyílt legyen a fejlődés 
hatásaira.” Majd a nemzetiséghez való 
ragaszkodás vagy a feladás nyugati pél

dáit is említve, megismétli: „... a kulturá
lis tényező az a végső rezisztens, amiben 
a nemzetiség tovább él. Ezt röviden nyel
viségnek hívjuk: értve ez alatt az anya
nyelvet, de sokkal inkább a táncot, zenét, 
a szájhagyomány révén terjedő dolgokat 
(mesék, stb.). Az összetartozás jelrend
szerét.”

Fazekas János — amint a levélből ki
derül — üzenetében szólt „saját rossz köz
érzetéről” is, s elismerően „a nemzetisé
gi kérdés jugoszláviai megoldásáról”. Ez 
utóbbi az apropó arra, hogy Páskándi 
Géza kitérjen a többség felelősségére. „Az 
egyenrangúként való elfogadás — mondot
tam —, akár a vásár is: kettőn áll. Valaki 
akarjon egyenrangú lenni és a másik 
akarjon egyenrangúvá tenni f  És hozzá 
teszi, mintegy burkoltan számon kérve 
az MSZMP tétlenségét: „... meg vagyok 
győződve arról, e kérdést — legalább
is szűkebb körben — álszemérem nélkül 
kell felvetni. A magyar társadalmat veze
tő politika van olyan erős és őszinte, hogy 
e kérdéseket nem tekinti ’álproblémák
nak’.”

Alevélben a Romániai Magyar és Német 
Nemzetiségű Dolgozók Tanácsainak két 
szabályzatához fűzi a legterjedelmesebb 
megjegyzést. Figyelmeztet arra, meny
nyire „kirakat-intézmények” ezek a tes
tületek, hiszen tevékenységüket — a 
szabályzat betűje szerint is — minden vo
natkozásban a Román Kommunista Párt 
határozza meg, ami nem jelent mást, 
mint hogy „az említett vezetők [az RKP 
vezetése] szocialista nemzetiségi tuda
tuk feladását kérik tőlük [a nemzetisé
gi tanácsok élére állítottaktól], egyelőre 
csupán a struktúrák mögé bújva, később 
azonban egyre nyíltabban”. Majd kitér 
arra, ami a román fél állandó replikája: a 
nemzetiségi kérdés „belügyként” való ke
zelésére. Levelének ebben a részében nem 
annyira a közismert tény újra felemlege
tése fontos, hanem az, hogy ezen a pon
ton már nyíltan bírálja az MSZMP leg
felső pártvezetését, amely a nemzetközi 
munkásmozgalom „érdekeire” hivatkoz
va próbálja igazolni (még önmaga előtt 
is) a határokon kívüli magyarság ügyé
ben tanúsított tétlenségét: „... az a poli
tikai feszültség -  figyelmeztet - , amelyet 
bizonyos román politikusok élesztgetnek 
és igyekeznek fenntartani, rossz hatással 
van a magyar nép építő lendületére, pszi
chéjére is. És itt válik az ő külügyük a mi 
belügyünkké, és a mi belügyünk -  végül is 
-  az egész szocialista tábor külügyévé is. 
És így válik az, ami román belügy, a ma
gyar külügy fontos részévé.” Néhány sorral 
alább pedig: „... amíg közeli ’közös dolga
inkat’ nem rendezzük -  legalábbis nagy
jából megnyugtatóan -, addig ettől az in
ternacionalizmus hatékonysága szenved”.

Burkoltan ugyan, de szemére veti 
Páskándi Géza a az MSZMP legfelső ve
zetésének azt is, hogy hiányzik nála „a 
partner mindenre kiterjedő ismerete”. 
„Lehetek én egészen remekül képzett po

litikus is -  írja - , ha csupán egy ponton 
ismerem partneremet, könnyen úgy já r
hatok, mint az a zseniális kártyajátékos, 
akit sokszor egy közepes hamiskártyás is 
ki tud fosztani. ’Nem kell vele leülni egy 
asztalhoz’ -  ezt joggal mondhatja bárki. 
Csakhogy a hamiskártyás lényege éppen 
az, hogy nem tudjuk róla, hogy hamiskár
tyás.” Végül a többség oldaláról nézve is 
felveti a nemzetiségi kérdést: „Am vajon 
a román népnek jó ez? Egyáltalán nem. A 
feszültséget ő is érzi. Ahelyett, hogy alko
tó energiáit saját sorsa, létezése állandó 
javítására fordítaná, kénytelen egyébre 
pazarolni. ’Nem lehet szabad az a nép...’ 
-  az idézetet mindannyian folytatni tud
juk. Nyilván: ez a marxi mondás ma egy
általán nem népszerű a román politi
kusok némelyike előtt. Mint ahogy még 
nagyon sok más szintén nem.”

*

Az imént ismertetett és az alább kö
vetkező dokumentumok között hat év 
telik el. Ebben az időszakban aktivi
zálódik a határokon kívüli magyarság 
gondjait nyíltan felvállaló magyar népi
nemzeti tábor, ekkoriban kerülnek nyil
vánosságra vezető romániai magyar 
értelmiségiek közvetlenül tiltakozó állás- 
foglalásai (az 1977-es Jelentés Erdélyből, 
Király Károlynak és Takács Lajosnak a 
legfelső pártfórumokhoz intézett levelei), 
ekkor jelenik meg az Ellenpontok, és új 
szereplőként belép a képbe a nyugati ma
gyar emigráció, amelynek segítségével 
a kisebbségi magyarság kérdése az em
beri jogok kérdéskörének nemzetközi 
mezőnyében is hangot kap.

Román részről közben egyre agress
zívebb a nyílt reagálás: az Illyés Gyula 
Válasz Herdernek és Adynak című cikkére 
írott, minősíthetetelen hangú román 
„válasz”, majd Ion Láncránjan könyve, a 
Cuvánt despre Transilvania (magyar for
dítása: Szónoklat Erdélyről. Bp. 1990.), 
amely itthon is széles körű tiltakozást 
vált ki a romániai magyarság vezető ér
telmisége részéről; „adminisztratív” in
tézkedések születnek az Erdélybe láto
gató magyar „invázió” megfékezésére 
(a hírhedt szállástörvény, a külföldi
ekkel való bármilyen kapcsolatra vona
tkozó jelentéstétel kötelezettsége, a kül
földieknek szóló benzinkorlátorás). És 
közben intenzíven folyik egy exkluzív és 
agresszív román nemzettudat kialakítá
sa, a Ceau§escu-házaspár személyi kul
tuszának kiépítése, másfelől a románi
ai magyarság bármilyen önkifejezési 
kísérletének szigorú ellőrzés alá vonása, 
visszaszorítása, megtorlása.

Erre a helyzetre a magyar pártvezetés 
továbbra is tétován reagál. „Az MSZMP 
vezetése — állapítja meg Földes György — 
a nyolcvanas évek elején nem volt felkés
zülve sem kül-, sem belpolitikailag egy

> » > >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

offenzív ,nemzeti’ stratégia kidolgozására 
és végrehajtására.” (I. m. 298.) „Hiába 
jelentett egyre több nehézséget a nem
zetiségi kérdés, jelentek meg újabb sze
replők ebben a térben, a magyar politi
kai vezetés nem gondolta úgy, hogy saját 
mozgástere tágulna az érezhetővé vált 
erdélyi ellenállásnak, a magyar emigrá
ció aktivizálódásának, a nyugati szellemi 
élet figyelmének és a román politika egy
re rosszabb [nemzetközi] megítélésének 
köszönhetően. Kádár és a pártvezetés túl 
problematikusnak ítélte a változtatást a 
nemzetpolitika tartalmán, amelyet a ha
táron túli magyarság nemzetbe történő 
beemelése jelentett volna. Túlságosan na
gy volt számára a nemzeti sérelmek kép
viseletének politikai kockázata.” (I. m. 
301-302.)

*
A következő írás ismét egy Magánlevél 

az MSZMP Központi Bizottságához. Kelte: 
1985. október 10. (Közölve: Méltó megvál
tás. 93-102.)

Ennek az írásnak a hangneme és ar
gumentációja már lényegesen eltér a hét 
évvel korábbiakétól, s kitágul a problé
maköre is: Páskándi bírálatának közpon
ti gondolata itt az, amit ő „a világhábo
rús bűntudat egyenlőtlen elosztásáénak 
nevez. Tiltakozik az ellen, hogy „... a 
Hitlerrel hosszú ideig szövetséges népek 
némelyike az egész világháborúban be
töltött súlyos szerepéhez képest pehely
könnyű és igen rövid átállása alapján 
ugyanolyan rangú győztesként kezdett 
viselkedni, mint mondjuk a Szovjetunió, 
az Egyesült Államok, Nagy-Britannia.” 
Más részről nyíltan szóvá teszi a magyar 
pártvezetésnek a határokon túli magyar
ság sorsával kapcsolatos sunyító maga
tartását: „... nem tehetünk úgy -  írja -, 
mintha csak a ciprusi görögöknek volna 
törökkérdésük, csak a törököknek vol
na bolgárkérdésük, ám nekünk semmi
féle nemzeti kérdésünk nincsen. Illetve, 
ha van, az teljesen magánügyünk, ame
lyet ’szomszédsági alapon’ oldunk meg.” 
Majd így folytatja: „Kétségtelen, én is a 
jó szomszédság abszolút híve vagyok. Ám 
úgy gondolom, s történelmi gyakorlat bi
zonyítja: ’kettőn áll a vásár’. Amíg a nem
zeti kérdésben nem kaphatunk a legszigo
rúbb mértékkel is alapvető garanciákat, 
... addig a szóban forgó országban, orszá
gokban a magyar (és más) nemzeti ki
sebbség sorsa semmi jót nem ígérhet.” 
Alább pedig: „Ahogyan nehéz az atom
háború veszélyének feszültségében élni, és 
joggal akarjuk a világbékét, ugyanígy dő
reség volna azt képzelni, hogy a béke és 
nyugalom a lélekben megteremthető csu
pán a direkt háborús veszély megszün
tetésével, de közben a kisebbségek sorsa 
alakulhat akárhogy, ez már nem zavar
ja többé nyugalmunkat.” „... a kisebbsé
gek különböző formái, problémái — figyel

meztet -  mindig casus bellit jelenthetnek, 
így a békeharc és a nemzeti kisebbségek 
sorskérdéseinek kedvező megoldása elvá
laszthatatlanul összefüggenek.”

*

A még hátra lévő rövid időszak (1984- 
1989) eseményei közben egyre inkább azt 
jelezték, hogy végképp lejárt az ideje an
nak a stratégiának, amelyet a magyar
román államközi viszonyban az MSZMP 
követett. Ceau§escu a taktikázást gyön- 
geségnek tekintette, s háborítatlanul lé
pett a nyílt és agresszív homogenizálás 
útjára. Közben azonban nyilvánvalóvá 
lett a kommunista rendszer fenntartha- 
tatlansága, s látótávolba került egy új

világrend, amelyben — a gorbacsovi kí
sérlet ellenére — annak összeomlásával 
is számolni lehetett. Ez határozza meg 
Páskándi Géza következő -  itt utolsó
ként bemutatásra kerülő, 1989 augusz
tus-szeptemberében keletkezett — írásá
nak kérdésfelvetéseit is.

A Transzilván távlatok (Naplójegyzetek 
erdélyi bolyongóknak) először szintén a 
Méltó túlélés című, 2001-es kötetben je
lent meg (110-121). Lényeges újdonság, 
hogy Páskándi Géza ebben az egész ki
sebbségi kérdést már a második világhá
ború befejeztével kialakított status quo- 
nak az összefüggésében veti fel. Kiinduló 
pontja, hogy a „békecsináló” nagyhatal
mak az 1945-46-os Párizs-környéki bé
kékkel — Trianon után másodszor — ahe
lyett, hogy különböző államtestek tartós 
szövetségét hozták volna létre, olyan 
helyzetet teremtettek, amelybe bizo
nyos nemzetrészeket akaratukon kívül 
kényszerítettek bele. Ámde — írja tovább:

„Hasztalan rendelték alá az ideológiát, a 
pártpolitikát, sőt még a hivatalos egyhá
zi politikát is ennek az egyezményes sta
tus quo-'órzésnek... Épp a jelenlegi hely
zet bizonyítja: a népek nem felejtik el, 
mi meddig történt szabad akaratukból, 
és honnan kezdődött a kényszerítés ha
talma.” Emlékeztet arra, hogy a pári
zsi békeszerződéseket nem csak a Kelet, 
hanem a Nyugat nagyhatalmai is alá
írták, s bár a felelősség azért, ami azu
tán következett, nem egyforma, „... ez 
— írja -  még sem jogosít fel senkit arra, 
hogy a történelmi Hófehérke, a História 
Világszínpad örök naivájának szerepét 
eljátssza előttünk”. Majd hozzáteszi: 
„Farizeusság, hogy olyanok bíráljanak, 
akik a posztsztálinizmust is elősegítő 
status quo pregnáns vagy hallgatólagos 
képviselői voltak.”

De szerinte a kisebbségek kérdésének 
van egy másik dimenziója is: az tudniil
lik, hogy a status quo-őrzéssel szorosan 
összefügg a dogmatizmus, az antidemok- 
ratizmus, a sztálinista szellem és struk
túra továbbélése. „A fasisztoid-bolsevik 
formációkat -  írja -  éppen a status quo- 
őrzés tartósítja, és a status quo-változás 
el is tüntetné őket. Realitás, hogy eme ál
lamokban a nemzetiségi kérdés kataszt- 
rofálisabb állapotban van, mint valaha.” 
Itt érkezik el aztán a megoldás keresé
séhez, s miután sorra veszi a különböző 
elképzeléseket (Duna-állam, a kossuthi 
konföderáció, az úgynevezett ’spirituali- 
zált határok’ -kínálta megoldás), eljut egy 
„közös európai háztartás” távlatának fel
villantásához. De ebben az esetben is el
sődlegesnek tartja azt, hogy az érintett 
országokban demokratikus berendezke
dés jöjjön létre. „A nemzeteknek — szöge
zi le — előbb egymás között kell demok
ratikus egyenlőséget teremteniük, hogy 
majd a közösség, amibe lépnek, szintén 
egyenlők szövetségévé váljék. Nagy tör
ténelmi adósságokkal, hendikeppel nem 
alkothatunk közös európai ’háztartást’ 
a gazdag és épen maradt nemzetekkel. 
A fordított útra nincs garancia, vagyis 
arra, hogy előbb legyen közös Európa, 
amely aztán megoldja a nemzetiségi kér
dést.”

Négy írást emeltünk ki Páskándi Géza 
1974-1989-es publicisztikájából, végigkö
vetendő azt, hogy miképpen felelt meg a 
mottónak idézett, maga-támasztotta el
várásnak. Ezeken túl még számos cikk, 
interjú (nyugati lapokban is), írószövet
ségi és Országos Béketanácsi felszólalás 
vár számbavételre és átfogó feldolgozás
ra. Úgy gondolom azonban, ennyi is elég 
ahhoz, hogy érzékelhessük: számos meg
állapítását napjainkra -  nem egyszer ne
gative — igazolta az idő. De azt is, hogy 
ezek, negyedszázaddal a kommunista vi
lágrend és a román nemzeti-kommunis
ta diktatúra összeomlása után változat
lanul időszerűek, a világ pedig sajnos 
azóta sem lépett előre ebben a nyilván
valóan nem csak magyar, hanem össz
európai, sőt világdimenziójú kérdésben.
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SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 14.

Isten  sír
s a könnyek szétszóródnak a világűr

ben. A földi emberek többsége az égre 
emeli az imák áhítatában ragyogó ar
culatát, ünnep van. Nem kell találgat
ni, mindenki tudja, hogy Isten könnyeit 
ezúttal az örömérzet fakasztotta, nem 
a kétségbeesés, netalán a félresikerült 
teremtés miatti önvád, vagy a gyász. 
A Teremtó' elégedett a teremtéssel, itt- 
ott talált ugyan javítnivalót, de eze
ket sorban megoldotta, még arra is volt 
gondja, hogy az emberiség által kita
lált szörnyűségek ne ismétlődjenek meg 
soha, nem lesz több emberevés, inkvi
zíció, náci haláltábor és gulág, de lesz 
még Szókratész, Mozart, Dosztojevszkij 
és Bach, születnek még Marquezek, 
Picassók, Hamvas Bélák és József 
Attilák a földre, hallhatunk majd új 
Pavarottikat és Callasokat a világszín
padokon, láthatunk majd új Chaplineket 
és Latinovits Zoltánokat, csak várni kell 
néhány száz vagy néhány ezer évig, de a 
felsoroltak és még néhány százan, akik 
a felsoroltakkal egyenrangúak, kivé
tel nélkül megjelennek majd újra, hogy 
a lelkek, amelyeket Isten a földi embe
rek mindegyikébe ültetett és ültetni fog 
az idők végezetéig, ellássák az embe
rek tudatát azzal a felismeréssel, hogy 
a szüntelen óbégatással semmit sem le
het megoldani, nincs veszve semmi, a 
görbe vonalak még mindig kiegyenesít- 
hetők, a rútnak is megvan a maga szép
sége, csak meg kell keresni, és nem kell 
meghallgatni a hitetlenek istenkárom
ló zagyvaságait, Isten után a kultúra 
az a kincs, amely értelmet ad az embe
ri létnek, olyan érték ez a földi embe
rek életében, amelyet őrizni és táplálni 
kell minduntalan, ahogy a mennybolt 
őrzi csillagait az égen, amelyek egyedül 
képesek arra, hogy bevilágítsák a föl
di, azaz égi utakat. Ezeken az utakon 
a haldokló gyűlölet belevész a semmi
be, az árnyék valamelyik sarokba szo
rulva kunyerál életet, de hiába rimán- 
kodik, a lét kapui végleg bezáródtak az 
orra előtt.

Isten most azért ontja az öröm köny- 
nyeit, mert tudomására jutott, hogy 
megint akadt néhány ország, ahol el
tiltották a halálbüntetést. És biztosan 
azért is ontja Isten az öröm könnye
it, mert Kelet-Európa egyik országá
nak sok ezer falva közül az egyikben 
az unokák és dédunokák gondoskodá
sa és rábeszélése nyomán, a közeli vá
ros jól képzett orvosai megmentették 
Zsuzsika néni szemevilágát, aki már a 
lakásában is nehezen tudott közleked
ni, most viszont a sikeres szemműtét

után már a televízióban sugárzott mű
sorokat is nézni tudja.

A kétségbeesés könnyeit is onta
ni fogja az Úr, amikor megtudja, hogy 
ugyanabban a városban, ahol a sikeres 
szemműtétre sor került, egy másik kór
házban, ott áll egy fiatal segédorvos, 
egy filoszemita, idős ember betegágya 
mellett, s beszélgetés közben kifejti, 
hogy ő tagadja a holokausztot, az tör
ténelmi tény, hogy a náci haláltáborok
ban kivégezték az emberek millióit, de 
azoknak a többsége, az a bizonyos hat 
millió nem volt igazi zsidó, zsidókból át- 
keresztelkedett keresztények voltak, 
akik az évezredes zsidóüldözés tudatá
ban, sorsuk jobbra fordulása érdekében 
megtagadták zsidóságukat. Az igazi 
zsidók nem tűrhették el ezt az aljassá
got, merthogy Hitler is, Sztálin is -  a 
közismert, de hamis adatok ellenére -, 
valamint a hozzájuk csatlakozók mind
egyike tulajdonképpen valamennyi iga
zi zsidó volt, aki bosszúból irtotta ki a 
zsidóságukat megtagadók millióit. A

Lugosi László: Kettó 's f ig u ra

segédorvosban szolgálatot teljesítő lé
lek többször könyörgött az Úrnak, hogy 
mentse már ki ebből a kibírhatatlan 
helyzetből, hogy ilyen testben legyen 
kénytelen továbbra is élni. De Isten nem

szokta megváltoztatni döntéseit, annak 
a léleknek az volt a sorsa, legközelebb 
majd könnyebb feladatot kap biztosan, 
Isten nem feledékeny, gondot visel majd 
erre is. Ahogy gondot visel majd azok
ra a lelkekre is, akik olyan emberi ször
nyetegekhez kerültek, akik azt vallják 
és hirdetik, hogy az ezer éve megtele
pedett kisebbségieket, akik lehet, hogy 
hamarabb telepedtek meg az ország 
leggazdagabb területein, mint az ősla
kosoknak hirdetett mostani többségiek, 
hogy ezeket, mármint a kisebbségieket 
gépfegyverekkel kellene kiirtani, vagy 
legalább a határon túlra üldözni, hogy 
anyaországukban éljék tovább átkozott 
életüket.

A kétségbeesés könnyei az előbb fel
soroltak és még rengeteg minden mi
att előbb-utóbb ki fognak szakadni az 
Úrból, egyebet nem nagyon tehet, Ó 
tisztának teremtette az embert, lehet, 
hogy egyesek bűnben fogantak, vagy 
bűnös környezetben születtek, de bű
nös újszülött soha, egy sem jött a világ
ra. Az ember dolga, hogy önnön ellensé
geit, azaz saját maga beteg kinövéseit, 
legyenek azok fizikai, de főleg szelle
mi természetűek, elítélje, megsemmi
sítse, a szemétre dobja. Ez az emberi 
feladatok egyike, talán a legszentebb 
feladat, amiért élni érdemes. Nem vé
letlen, hogy Isten szolgái, az igehirde
tők szeretetre, megértésre, egymás tá
mogatására buzdítják a híveket, sőt, a 
hívők is ezt hallhatják minduntalan, 
nincs és nem is lesz olyan vallás vagy 
téveszme soha, amelyet az emberiség 
többsége elfogadna, s amelyek a gyű
lölet magvait hintenék el a hiszékeny 
milliókban, akiket valamikor meg le
hetett delejezni és meggyőzni például 
arról, hogy vannak népek, nemzetek, 
vallások hívei, akiket irtani kell. Isten 
mostani könnyei jó és bőséges termést 
hoznak a földeken s az emberi lelkek
ben egyaránt, az ember tudata is gaz
dagodik, úgy érezheti magát, hogy nem 
kell az élet beteljesüléséhez a fellegek
be emelkednie, a földi magasság bősé
gesen elég ahhoz, hogy az örök pesszi
misták rémképeit elutasítsa, hinni kell 
Isten mindenhatóságában és az ember
nek nevezett élőlény lelki nagyságában 
és akaratának erejében, aki arra is ké
pes volna, ha éppen szükség mutat
kozna rá, hogy gondolataival sziklákat 
gördítsen el azoknak a barlangoknak 
a bejárata elől, ahol megtalálhatja, el
zárva a beteges kíváncsiskodók szeme 
elől, az emberiség múltjának több száz 
kötetben leírt, hamisítatlan történetét, 
hogy ezekből okulva felépítse magának 
azt a jövőt, amelyet Isten szánt a bűn- 
telen újszülöttek mindegyikének.

(folytatása következő számunkban)

7



HELIKON

Km

rrartyftjaésszerlteszti J^arácscnyi Z solt
M L

KARÁCSONYI ZSOLT

Kilometrik újratöltve. 
Egy hét falun
Csak annyit lehet tenni, hogy nem állítod le a gépet. 
Csak annyit, hogy a péppé őrölt napi táplálékanyagot 
lenyeled és a többit is 
érvényesedni hagyod.

Aztán, a második napon majd előjöhet az őrület-én, 
hogy tovább már ne csodálkozz mások őrületén, 
vagy legalábbis, az adott környezetben, 
békésen fogd vissza magad,

mert úgysem a hajadat tépik még, 
mert úgyse a lényeget nézik, míg 
félmeztelenül kószálsz víg és 
tavaszba hajló tölgyek alatt.

A  harmadik napon, ha felszabadulsz, 
majd élni kezd ott bent a rab, 
megérti, hogy semmi se ment meg, 
attól, hogy saját életed 
első számú kockázata vagy.

Ezért jobb, ha a pázsitra teríted 
azt a bizonyos kockás térítőt, 
így könnyebben nyújthatod el 
a türelmi időt.

Vén vakolatként pattogzanak le rólad a túlőrzött szavak, 
a legnemesebb szemétdombon 
is esély van rá, hogy megpillantsanak,

de annak, aki igazán figyel, 
csakis olyannak látszol, 
mint aki részt vesz a lendületben, 
de saját fordulatszámon.

A  negyedik napon éppen a fordulatszám miatt 
zajlik le mégis a rég várt fordulat, 
hogy a preformált indulaton túl 
fellángol az agy.

Hogy kellő szelídséggel ébredj az ötödik napon, 
jobb, ha önmagadat sem bízod rá önmagadra.

Jobb, ha csak tátott szájjal 
meredsz a zárt állkapcsú halakra.
Nézed, hogy úsznak a végtelen 
feléd eső, sziklásabb peremén.
Amikor sűrű a sötétség,
csak szemed mögött rezeg a fény.

De ha mégsem,
a kerítés tövében, a csatorna mellett, hat nap alatt,
megint az átfutási időn
belül kerülsz, és megszólítanak.

Ugyanazok a lelkes állatok, 
akiket régen embereknek néztél, 
nem nőttek ki a szárnyaik, de 
mégis velük van tele a légtér.

Nekik már végtelen pihenést ér 
a mozdulathiány e hetedik napon.
Mert nem indult vonat, amit lekéssél —

vár még rád egy félmaraton.

A nagy K ilom etrik eljutott a 200. kilométerkőhöz. Nagy csinnadratta, ünnepély is lehetne ebből. De ennél sokkal fonto
sabb, hogy ez a „lap a lapban” halad a maga útján, ifjú hölgyek és urak terrénumaként, akik újabb és újabb hullámokban ér
keznek, becsavarogva azt a világot, amit irodalomnak szokás nevezni. A szerk.
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M U S Z K A  S Á N D O R  DIENES LÁSZLÓ
Csavargók világkongresszusa StuttgartbanMindenszentek

Baka M a ty i -n a k

Semmi közöd már e földi világhoz. 
Egykettő megléptél innen, ügyes.
És mi a bátor, életre éhesek.
Irigylünk téged, barátom.

Hány halált rejtenek ezek a sírok 
Micsoda vágyak hitek szerelmek 
Váltak itt eggyé az agyagos földdel 
Vesztesek nyerők

Történetükre ki emlékszik már 
Ennek itt lába annak ott szíve fájt 
Kötél s golyóból is jutott elégnek 
S van ki fölött az öregkor győzött

Kik szökve s hívatlan most külön pihennek 
Bátrabbak voltak a többinél 
Fekhelyük körül nagyobb a csend is 
Előjog ez a győztesé

Hány terv nemes cél nem telhetett be 
Micsoda vágyak hitek szerelmek 
Feszülnek itt az örök sötétnek 
Fülelve egyre a nagy égi trombitást.

Dobozok angyalok
Varjak szálltak a Karakó hídra 
Kérlelnek hallgasd jöjj haza jöjj haza 
Alszik egy angyal a cipősdobozba’ 
Szárnya a fákon

Megszületett igen karácsony 
Nevetni kell a tollpihe-táncon 
A telefon néma négy napja várom 
Szememre sűrű köd

Oly néptelen kihalt minden ilyenkor 
Öklöm dagad csak véres a faltól 
Néma az udvar sehol egy lábnyom 
Alszik az angyal a cipős dobozban.

Magánlevél
Hajnalodik az órák csalnak 
Felébredek betakarlak 
Hamu a tűz a kályha hideg 
Mily nagyon is szerettelek

Összezártuk magunk örökre 
Tékozolt éltem tanúja őre 
Az asztalon számlák kávékörök 
Villanyt gyújtok odaülök

Próbálok végre kijózanodni 
Belátni végre és vallani neked 
Nem írni többé nem írni verseket.

Az európai civilizáció nagy kőskatu- 
lyákba pakolt racionalizált polgára, ami
kor este bekapcsolja a városi áramot 
rádiójába s ablakát, ajtaját bezárva, ké
nyelmes karosszékében, az esti lap a tér
dén, elszundikál a szórakoztató zene 
mellett, az európai sajtó agyontechnizált 
polgára álmában sem gondol arra, hogy 
közvetlenül mellette százezrek és százez
rek élnek még ma, akik nem veszik ki ré
szüket az európai civilizáció áldásaiból s 
nem veszik igénybe a modern technika 
csodálatos vívmányait. Mikor esti lapjá
ban a rövid hírt olvassa, hogy megnyílt 
Stuttgartban a Csavargók világkongresz- 
szusa, ha egyáltalán gondol valamit, ak
kor arra fog gondolni, hogy arra még soh- 
se gondolt, hogy ilyen is lehet. [...] S ha 
csak egy kicsit őszinte magához, bevall
ja azt is, hogy legalább ma este, irigy-

li a csavargókat, akik Stuttgartban 
világkongreszszusoznak. Nem a kong
resszusért, hanem a csavargásért.

Igen, ezek a dologtalan, lusta csavar
gók, ezek a hivatásos munkakerülők meg 
mernek valamit tenni, amit mi nem me
rünk, pedig szeretnénk: mernek engedni 
egy vágynak, ami benne él mindnyájunk
ban, mernek nomádok lenni a mai túl
civilizált, túltechnizált társadalomban, 
mernek tettel tiltakozni a mai élet mes
terséges rafináltsága ellen. A csavargó a 
társadalom visszaütése, egy csökevény. 
Jó, ez mind igaz. Mégis: ez a csökevény 
olyan valamiről beszél, amit elvesztet
tünk s amit fáj elveszteni. A közelséget a 
természethez. A csavargó élet nem meg
oldása egy problémának, egy igazi és ter
mészetes vágy meg nem felelő formában 
való megnyilatkozása csak. De amit ta
kar, az igazi, jogosult vágyakozás ben
nünk: a saját kúltúrakincseit őrző ember 
kivágyakozása mesterséges életformái 
közül, a nyakára nőtt termelés alól, a gép 
mind szorosabban ölelő karjaiból, az élet
racionalizálás, a technizálás lélekirtó 
nyomása alól.

A csavargó persze nem találja meg en
nek a vágynak igazi kielégítési útját. A 
csavargó visszaütés a múltra, a csavar
gó individualista, aki egyénileg veszi fel a 
harcot a mai világ ellen s csak önmagáért. 
A csavargó csak negatív jelenség, csak til
takozás a meglévő rend ellen, de nem egy 
új, jobb rend építeni akarása. Csavargó az, 
aki nem bírja ki a mai kultúráiét mester
séges korlátáit, a szabadság hőse a rosz- 
szul organizált munkával szemben. [...] A 
csavargó az, aki nem hisz a jövőben, aki 
nem bízik abban, hogy a világot jobban 
is fel lehet építeni, individualista pesszi
mista, Diogenész egyenes leszármazott

ja, képiesen: a mai társadalom önmagával 
való meghasonlásának szomorú terméke.

S ezért ellentmondásokkal teli. Már ez 
a kongresszus is Stuttgartban. Mit vár
nak az országút szabad individualistái a 
tömörüléstől? Szociális eszközökkel akar
ják kiharcolni antiszociális céljaikat? Úgy 
látszik az élet dialektikája ilyen ellent
mondásba hajtja őket, mert hiszen két 
év óta szervezetük is van: a Brüderschaft 
der Vagabunden. Kiadóhivataluk is van: 
Verlag der Vagabunden, amely könyveket 
ad ki s egy újságot, egy „szaklapot” a csa
vargó érdekek védelmére. Der Kunde a 
neve s a célja, „hogy a gyáva, gerinctelen 
csavargót gondolkozásra késztesse, tuda
tosan kirántsa a polgári életből, amely
ben oly mélyen merül, forradalmárrá, 
harcossá nevelje, segítségére legyen ön
magában a polgárt legyőzni”.

Persze az öntudat kevés csavargóban 
van meg: járhatja évek hosszú sora óta az 
országútját, mégis kispolgár marad, teli a 
rendes polgár nyárspolgári vágyaival. Ezek 
a szükségcsavargók s azok, akik nem tud
ják, hogy miért csavarognak. Az „eszme” 
csak kevésben él tisztán. Egyik így festi 
meg a csavargó képét a „Kunde”-ban:

„Csavargó az, aki nem vet és nem 
arat. Alapjában véve ártalmatlan lény, 
de alkalomadtán gonosszá is lehet. Ha 
újdonsült, először jön országúira, ak
kor a neve „áffchen!” Elvégzi tanulóéve
it s 25. életéve után „Kunde” lesz belő
le. S a negyvenedik évvel éri el az u. n. 
„Speckjáger”-kort. Ilyenkor már rende
sen szakálla van, iszik és tubákol. Sok 
fedél védence s nem egy elöljáróság ré
me. S ha eléri a 60. évet, többnyire 
„Monarch”-á lép elő. S ha végleg meg
öregszik s megőszül, bekerül egy mene
dékhelyre, ahol kipihenheti földi fárad
ságait és nélkülözéseit”.

A jobb és szebb élet e tragikus dilet
tánsai Stuttgartban szociálpolitikai vív
mányokat követelnek: panaszkodnak a 
hivatalos és jótékonysági intézmények 
ellen, amelyek velük foglalkoznak, nin
csenek megelégedve a menhelyekkel, sa
ját külön csavargóotthonokat követelnek. 
Intézményesíteni akarják szabadságukat 
ők is, az egyesületüknek elnöke is van, 
Gregor Gog, a „csavargókirály” s a lap
juknak szerkesztője, aki gondosan felel a 
szerkesztői üzenetekben. így alkalmaz
kodnak ők is a civilizációhoz, amely el
len tiltakoznak, amelyben élni nem akar
nak, ők a „kívülállók”, az „egyedüljárók” 
a végtelen országát végállomást ismerni 
nem akaró csavargói.

Korunk, 1929, szeptember
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BALÁZS IMRE JÓ ZSEF

Slamnapló
Párizs, Shakespeare
and Company könyvesbolt
Labirintusszerű, hol megnyíló, hol ösz- 

szeszűkülő könyvesbolti tér, ahol félre is 
húzódhat bárki egy könyvvel, ha éppen 
úgy tartja kedve -  és persze nem csak a 
mindenkori napi újdonságok kaphatók, 
hanem a könyvesboltosok mániái és a vé
letlen is irányítja a felhozatalt. Szerzó'k 
gitárral és anélkül, befutottak és pálya
kezdők, kiadói promóció körítésével vagy 
csak úgy, egy szál pólóban és farmerben.

Egyik este a műfaj (performance poetry) 
és a név (Kate Tempest) kíváncsivá tesz. 
Jó név egy előadó-szerzőnek: vihar készü
lődik a színpadon.

A tolongás nem olyan nagy a boltban, 
mint majd Jeanette Winterson estjén né
hány nap múlva, de látszik, hogy máso
kat is kíváncsivá tett a műfaj/név kom
bináció. Szőke, göndör hajú, dundi lány 
pakolja le a hátizsákját és a felsőjét az 
egyik polc tövébe, milyen tempest lesz 
ebbó'l, gondolom, mielőtt még elkezdőd
ne a dolog, aztán kiderül, hogy ez a mű
faj tényleg nem arról szól, ki hogy néz ki. 
Kate Tempest afféle „szomszédlány” — 
van, akinél ez az imázs erőltetett, de ná
la teljesen természetesnek tűnik: az, aho
gyan kinéz, és az, ahogyan megszólal, 
teljes összhangban van.

Kontaktusteremtés a jelenlévőkkel, 
önironikus mondatok és zavart gesztu
sok keveredése, aztán egyszercsak meg
történik a dolog: Kate mondani kezdi 
egyik saját szövegét. A ritmus és a rí
melés nem tűnik szabályosnak, de jó ka
paszkodó: úgy tér vissza, hogy segítse azt 
is, aki mondja a szöveget, és azt is, aki 
hallgatja. Lehet, hogy két egymás mellet
ti szó fog rímelni, és lehet, hogy egy hosz- 
szú mondat/sor van köztük.

A kiejtés külvárosi angol, még vélet
lenül sem BBC English. A ritmusok
ban megfér egymással a Shakespeare- 
drámák lejtése és a kortárs hiphop. 
(Később rákeresek Youtube-on Kate 
munkáira, hiphopzenekara Sound of 
Rum néven működik.) Próbálom elles
ni a cselt, hogy mitől működik az átvál
tás a zavart köznapi szöveg és a színpadi 
performansz között. Az egyik, amit ész
reveszek: Kate mindig létrehoz egy be
szédhelyzetet, mintha például egy konk
rét valakihez beszélne végig a szövegben, 
vagy kitalálja, hogy az épp mondott szö
vege mire jó, mit állít -  ez segít, hogy ő is 
és a hallgató is tarthassa a lépést. Ezen 
belül jól ismert beszédfordulatok ismétlő
dése is kapaszkodót jelent — folyton ezek
hez kanyarodik vissza és ezekbe viszi be 
a váratlan elemet. Nála még refrénszerű 
szövegrészeket is hallani -  ezzel később, 
más slammereknél ritkán találkoztam. A 
legfőbb titok pedig, hogy mindent kívül
ről mond — a jelzett ritmussajátosságok, 
beszédhelyzetek pedig épp azt segítik, 
hogy ne legyen gond a szöveg megtanul

hatóságával. Kate az utcaművészet és a 
színház felől közeledik a költészethez, így 
ez nagyon természetesen is megy neki.

A fellépés ideje alatt egy keleti ar
cú férfi, aki elöl ül, végig lesüti a fejét és 
egy könyvet lapozgat -  kínosan érzi ma
gát és kerüli a szemkontaktust? Vagy 
csak egyszerűen bunkó? Jön, hogy kive
gyem a kezéből a könyvet. Aztán inkább 
megelégszem azzal, amivel Kate Tempest 
verssora „fenyegetőzik” -  az egyetlen, 
amelyiket rögtön megjegyeztem én is („So 
please don’t  fall in love with me ’cause I 
will write about it”) — és beleírom a lapoz
gató férfit egy versbe.

Olvasom, hogy Kate Tempest 2013-ban 
Ted Hughes-díjat kapott: a költészet ágai 
újabb mozzanatban találkoznak munká
iban.

Canterbury, High Street, 
vasárnap déltájban
Sétálgató tömeg a fő utcán vasárnap 

délben: tipikusan helyiek és nem turis
ták, többségben a családosok. (Éles kont
raszt a péntek esti későtinédzser invázió
hoz képest, amikor vakítóan fehérbőrű és 
nagydarab lányok kísértenek az utcán, 
ugyanott.) A Beaney House of Art and 
Knowledge közelében kis emelvény, erő
sítő, mikrofon. Épp egy poetry slamhez 
toborozza a bírákat egy fiatal srác az 
emelvényről, egyenként is megszólítja 
az embereket, hogy „you over there” nem 
akar-e beállni zsűritagnak. Jól érzékelhe
tően bejáratott dolog ez itt -  két sarokkal 
odébb vokális dzsessz-együttes, még len- 
nebb egy gitáros srác. A slam poetrynek 
helye van a vidéki brit utcán. Poénokkal, 
bekiabálásokkal megy a produkció, amit 
ezúttal csak félig hallgatok végig.

Erős vizuális élmény viszont, hogy 
amikor közel két óra elteltével visszafelé 
haladok el ugyanott, szembejön velem a 
srác, aki korábban éppen az emelvényről 
toborozta a zsűrit. Hóna alatt lazán cipe
li az emelvényt (mint egy zöldségesláda, 
olyan), arcán a jól végigvitt produkció 
öröme.

JAK-tábor, Szigliget / 
Roham Bár, Budapest / 
lOOezer Költő a Változásért, 
PIM, Budapest
Magyar slammer gyakran zenei alá

festéssel tolja a slamet, és különféle kül
ső memóriaegységekhez folyamodik: gyű
rött papírfecni, nyomtatott verseskötet, 
okostelefon. Ez a — talán igazságtalan —

kép körvonalazódik bennem néhány fel
lépés végignézése után, különböző hely
színeket és eseményeket bejárva. Ebben 
valószínűleg közrejátszik, hogy eleve a 
fúziós filozófiát működtető estekre ju
tok el. A slam kellőképpen nyitott ah
hoz, hogy eltűrje azt, ahogy egy „hagyo
mányos költő” (Simon Márton mára jól 
bebetonozódott kifejezése) líraibb ver
seket olvasson fel slamprodukciók köz
vetlen közelében. A zenét is eltűri, bár 
nincs feltétlenül szüksége rá. A magyar 
slamszcéna, amellett, hogy rátalált a 
slam-attitűd pimaszságára, lazaságára, 
lázadó hangnemére, rögtön ötvöződött is 
egy másik törekvéssel — hogy különbö
ző művészeti ágazatok (zene, képzőmű
vészet, vers, film) együtt, vagy legalábbis 
egyazon térben nyilvánuljanak meg újra. 
A magyar slam talán nem annyira szín
házi, mint Kate Tempest performanszai, 
de az underground hiphop-kultúra és a 
mindenkori bohém bölcsészvilág izgal
mas találkozóhelye, azok szerves folyta
tása. A fúziós jelleg számomra legerőtel
jesebb példája: Sopotnik Zoltán a 2012-es 
JAK-táborban Sziveri János Bábel című 
versét nyomja az Elefánt zenekar által 
szolgáltatott gitáralapú zenére. Egy vers, 
amelyikre korábban nem slamként gon
doltunk, hirtelen átkerül egy másik vo
natkoztatási rendszerbe.

Kolozsvár, Café Bulgakov
Új szót tanulunk, amelyik vírusszerű- 

en terjed azóta is: Sepsislamgyörgy. 2013 
februárja óta a slam beköltözött a kolozs
vári Bulgakovba, ahol nem marad hely 
üresen és torok szárazon, ha előkerül 
a műfaj. Sepsiszentgyörgyi slammerek 
(Csinta Áron, Kocsis István, Müller 
Henrietta), budapestiek (Pion István, 
Simon Márton, Závada Péter) vagy az el
ső erdélyi slambajnokságon indulók egy
formán telt házas bulikot produkálnak, s 
a szóhasználat nyilván nem véletlen: azt 
a sokszor leírt különbséget próbálja érzé
keltetni, ami az irodalmi est egy korább
ról is ismert típusa és egy slamprodukció 
között érzékelhető. Az irodalmi est talán 
több előzetes tudásra alapoz, magának az 
irodalmi élménynek nem feltétlenül ott, a 
helyszínen kell megtörténnie (miközben 
persze nem baj, ha ott is megtörténik). A 
slam poetry ebből a szempontból inkább 
a jelenhez kötött műfaj: ott és akkor kell 
létrejönnie, a siker vagy a bukás azonnal 
eldől. A rizikók és a tétek sokkal inkább 
az előadóművészek helyzetéhez közelítik 
a fellépőkre nehezülő nyomást, de a fel
szabaduló adrenalinbomba is ahhoz ha
sonlít pozitív értelemben, mint amikor jól 
sikerült az aznapi gitárszóló a minden es
te játszott számban. A slammer előadó- 
művész, aki a saját számait játssza a kon
certjein.

Hangját, profilját nagyjából eltalál
ta, témáit, amikkel igazán nagyot üt
het, még keresi a körvonalazódó erdélyi 
slammermezőny élvonala. De a legfon
tosabb, amit megtalált, az egy hely, egy 
urbánus rituálé, egy kulturális viselke
désforma, amelyikből eddig hiányzott a 
költészet.
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PETHŐ LORAND

a  v á r o s  t á n t o r o g  h a z a __
barackszínű éjszaka 
a város tántorog haza 
nagyokat lép majd elesik 
az isten nem fogja kezét 
hej micsoda 
város ez

nagyokat lép és megy haza 
szemére csúszva rongykalap 
lépése merev nem laza 
gőzölgő aszfalt talp alatt 
hej micsoda 
város ez

megfeszül izomzata 
tántorogva így haza 
egy barackszínű éjszakán 
a hold az ablak oldalát 
csókolgatja s rátapad 
az első villamos halad 
az isten nem fogja kezét 
nagyokat lép és megy haza 
hej micsoda 
város ez...

tudom érzed vasszagom...

BRÉDA FERENC
TOMISZI

MISZTÉRIUMOK
Tengeri Teátrum

1.

Rám hullt
a

hullám

Ágyában
még

alm ásszürkén

Lobog
e

ta rk a
ég

ma
Róma

is
kigyúlt

a
peremén.

markomban kolozsvár dobog 
majd egyszer én is visszatérek 
ne zárd be kérlek ablakod 
enged meg hogy beljebb lépjek 
rozsdanyom a torkomon 
térdem zúzza a törmeléket 
válasz nincs hát nem hívom 
az isten innen rég lelépett 
csak betonpor a homlokon 
mondd ismerős-e ez a képlet 
nyújtózva kanálisok 
s állomások hidegében 
tudom érzed vasszagom 
csövekre sült húsdarabkák 
napok óta nem alkatok 
lopakodom vissza hozzád

lép
ne zárd be kérlek ablakod minden buborékra,
enged meg hogy beljebb lépjek 
markomban kolozsvár dobog 
az isten innen rég lelépett

tavaszodik
tavaszodik kócolom szíved
mint rozsdás konyhakés csillog a Szamos 
a Garibaldi hídon a vodka íztelen Hisz
a habot lesem merre most

vörösre dörzsöltem szemem
Ő

most összefutnak a perifériák 
a boldogságot jelzi egy neon az

Árboc,betonlakás trafik gégerák

Neptunus
népe,

idelépj
!

3.

2 .

A hab 
a hab 

építi házát

De 
nem 

lakja őt 
sem rák  

sem egyéb

csak
homok

a
vitorla

a
ta t

a
gerinc

s
a

kormány
kerék
hisz

ő
az
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Sanyika, ahotdogos. Forró csaholások.

FEKETE RÉKA
5 évszak
részletek

Nem tudott leállni a fogamzásgát
ló tabletták szedésével, évek óta nem 
volt férfival, de azóta, hogy Sanyika 
elment, naponta rituálisan gyűlölte 
arra a pár pillanatra, amíg leszaladt 
torkán a kis hormonkészítmény, vár
ta, hogy felhívja és találkozzanak, a 
férfiakkal általában gondolati síkon 
intézett el mindent, mert jelenlétük
ben nem tudott beszélni, némán és 
vágyakozva ült velük szemben, szót
lanul és a csendek mellett a szeret
kezésekben talált önmagára, amikor 
végre a férfiak is megértették ki nem 
mondott szavait, barátai és ismeró'sei

mindig csodálkoztak, hogyan tudja 
évekig fenntartani kapcsolatait kül
földi férfiakkal, hisz egyetlen idegen 
nyelvet sem beszélt. Neki mindegy 
volt, anyanyelvén is csak szeretke
zett. Várta, hogy Sanyika felhívja és 
hitt a fogamzásgátlás erejében, hogy 
a pirulák segítségével igenis vissza
hódíthatja a színészt, aki a kulisszák
ból kilépve a Kanadából saját kezű
leg importált hotdogos kocsija mögött 
állt és virslivel tömte az arra járó
kat, bár ezt csak elképzelte, mert mi
re megérkezett a kanadai étkezőko- 
csi, ő már csak várta, hogy Sanyika 
egyszer csak felhívja, nem látta árul
ni sosem, de azt megértette, hogy eb
be az életszerű kiflibe ő nem fér be
le, kedves színházainak parfümillata 
örökre összekeveredett a virsligőzzel, 
a kapcsolatuk nyomán egy hátizsákot 
cipelt hátralevő' éveiben, amit azon
nal megrendelt mihelyt hazaértek a 
hegyi túráról, azt tervezték, hogy éle
tük minden szabad percét 2000 méter 
fölött töltik majd, só't, egy idó' után 
végleg fel is költöznek, és hagyják, 
hogy ez a lassított felvétel rögzüljön

emlékezetükben, és ő most, a várako
zás megfeszített éveiben jött rá, hogy 
valójában régi önmagából él, semmi 
új nem érinti mélyen, régi szerelmei
vel az agyában vezeti hormonháztar
tását, rosszul, rendetlenül, beosztá
sok, spórolások nélkül, a valóságot az 
utcaajtón kizárva, az utcaajtón, ame
lyet évek óta nem lehet kulcsra zár
ni, belülről egy téglával és egy rúd
dal rögzíti, amikor elmegy otthonról 
csak behúzza maga mögött, tőle nincs 
mit ellopni és sorsa afelé hajlik, hogy 
senki ne lépje át a küszöbét, még egy 
betörő sem. Amikor otthon van, csak 
azért zárkózik be, hogy a félelmet ő is 
beszippanthassa, hogy megborzong
jon, ha felugat a kutya. Repülőn szok
ta ezt játszani, elképzeli, hogy zu
hanni kezdenek, kitör a pánik, vajon 
ő mit csinálna, sikítana-e, megragad
ná-e a mellette ülő kezét vagy kizáró
lag arra koncentrálna, hogy lepereg
jen előtte az élete. Az élete, amelyben 
férfinevek váltakoznak az évszak
ok helyett, meleg, esős, szeles, fagyos 
nevek, szentek és ünnepeltek, éle
te naptárában piros betűsek és sza
badok. Nem sokkal harmincadik szü
letésnapja előtt tudta meg, hogy két 
féle férfi létezik. Kisfaszú és nagyfa- 
szú. És egyféle nő, az, aki keresi éle
te nagyfaszúját. Ezt egy férfiismerő
se említette, aki akkori ismeretei és 
megérzése alapján nem lehet tudni, 
hogy melyik kategóriába tartozott. 
Mert, függetlenül a méreteitől, senki
ről sem lehet tudni, hogy melyik ka
tegóriába tartozik. Ezért adatik meg, 
hogy a nők folyamatosan kételkedje
nek és ez a kétségbeesett sehova sem 
tartozás viszi előre nőiességüket, von 
köréjük átlátszó magányt és készte
ti arra a férfiakat, hogy örökös ke
resgélésüknek megpróbáljanak vé
get vetni. Ám amikor megérzik, hogy 
az aranymetszésű átlagfarkúak sorá
ba kerülnek, újabb magányköpéssel 
a nő felé, távoznak. Engedik kirúg
ni magukat, szakítanak, könyörög
nek, és nem hívnak többé vagy, ami 
a legrosszabb, nem gondolnak rá a 
mustár és kecsöp trágár spriccében. 
Tudta, hogy nem véletlen a virs
li, sem a tömés, a mustár, a kifli, az 
egész hotdog úgy ahogy van, szerelmi 
életük felmelegített áruba bocsátása, 
a színész élvezettel gondol rá, arra, 
hogy éhségét csak az ő virslije csilla
píthatná, és neki nem kell más, csak 
hogy a színész jelentkezzen. Ezt min
den nap elképzeli. Mi lenne, ha még
is felhívná? Ezért szedi a fogamzás- 
gátlókat, mert beszélgetésük nyomán 
megtermékenyülne.

V I S K Y  Z S O L T

Barátaim, akik 
antiszociálisak
Barátaim, akik antiszociálisak vagytok,
és nem valljátok magatokat annak,
vagy annak valljátok magatokat,
de közben tudjátok, hogy
mindegy is, hogy minek,
mert minek is definiálni,
elmondani egy szóval minek is,
azt, hogy hogyan viszonyultok,
vagy hogy éppen hogyan nem és mihez is,
barátaim, akik antiszociálisak vagytok,
úgy érzem, megcsallak titeket,
csalfa vagyok, csapodár és kurva,
amikor például egy asztaltársaságnál
sztoriimmal mulattatok másokat,
vagy ami még rosszabb: újabb verseimmel,
vagy simán csak viccelődök,
röhögtetek csajokat, és
párjaikat is kényszerű mosolyra fakasztom,
szójátékokat tűzdelek mások mondataiba
(azok a legrosszabbak, a szójátékok),
barátaim, akik antiszociálisak vagytok,
hogyan kérjek bocsánatot mindezért,
amikor tudom, hogy holnap is ez lesz,
sőt talán már ma este is ez lesz, és
lehet, hogy a végén még ezt
a verset is elmondom,
közkívánatra persze, mint
a legújabb versemet,
húzódozni fogok kicsit,
hogy nem, mert ez nem olyan,
aztán mégis belemegyek persze,
undor fog majd el úgy a közepe felé,
és azt fogom gondolni, hogy bárcsak
meg tudnám azt csinálni, hogy
felállók és lelépek,
távozom szimplán a mondatom közepén,
de végülis végigmondom,
szétnézek az arcokon,
vagy az is lehet, hogy nem is, hogy
tényleg meg tudom csinálni,
felállók és lelépek,
és akkor az mire jó,
imidzsépítés lesz az is,
hiú jelenetezés
(ráadásul sikeres),
pedig annyit kéne csupán,
valahogy megmutatni, hogy
közétek tartozom én is,
vagyis annak tudom én is,
én is, magam, igazából,
annak tudom én is magam,
tudhatom-e annak magam,
egy vagyok-e közületek,
ugye egy,
ugye egy,
ugye egy,
barátaim,
akik antiszociálisak vagytok.
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FISCHER B O T O N D

Hétköznap
Reggeleimet még ismerem, mint téged, 
mintha velük is megosztanánk az ágyat, 
mintha minden reggel a gyermekünk lenne, 
aki félálomban a hálónkba réved, 
és odavackolja magát kettőnk közé.
Nem szoktunk reggelizni, csak gyors fogmosás, 
és túl hamar eloszlik a kávéillat, 
és csendes családi nyugtató rohanás, 
és egy csók, mely odaillett és megillet.

Hétköznap. Innen a lét kificamodik, 
ismeretlen terep, magamban, nélküled. 
Minden elviselhetetlenül érdekes, 
színes lufik robbannak, ahol nem várom, 
tortadobók, bohócok vicsorognak rám 
hazáig, hol te laksz, meg én, meg az álom.

Ünnep. Szürke, esős, és ritkán látogat.
Nap, melynek minden percét előre tudom. 
Kitart a kávé is, mellettem könyvkupac, 
Valahol a házban valamit elmatatsz 
te is, órákig nem látlak, nem hiányzol, 
nem féltelek, mert nincs közel, és nincs távol.

Fárasztó bilokáció
Tudjátok, van egy másik életem is, 
de az annyira nagyon más -  
hangya-nyüzsgő párhuzamos, 
egyszerre-valóság, nem holmi látomás.
Vagyok itt is, ott is, egy időben, 
és nincsen csak egy tudatom hozzá.
Fölösleges csoda, fárasztó bilokáció, 
szublimálni mindhiába próbálom pátosszá. 
Kétszer annyi van egyetlen pillanatban, 
meddőn hasítja ez egyetlen tudatot, 
hogy valóm itt halottját gyászolja 
midőn kocsmában röhögve mulat ott.
Kérded, csavargóherceg, honnan a múzsa, 
gúnyolódsz könyvszagú napjaimon, 
pedig tapad ajkamhoz bőven kurvák rúzsa, 
s a másik életemből ezt versben áthozom.

szitkokkal tömött szájüreggel
(és ha nem megy a net -
hát isten lesz, ki a facebookon betaggel).

Nyári merénylet
Cigarettacsikkeket verítékezem, hamuzóba

halmozom a szuszt. 
Imádkozom: mindennapi keresztünket

add meg nekünk ma
Palatáblára karcolom, egyik nap Euridikét,

másik nap Orpheuszt 
És bemagolom, hogy az árnyékszék csak szétfeszített

eskükápolna.

A reggeli kávé mellett csak nagyon lassan ébredek fel 
Lassan bontja ki bennem hússzagú zaccos virágát

a hipochondria
Kiműti Szent Mihály üszkös álmaimat tüzeskard-lézerév el 
Megtanulom mosogatás közben hogyan kell

az edénynek kongnia.

Most az érdekel, miként lehetne az Óperenciás
tengernél nyaralni

Ahol naptej mellett elfelejtett könyveket árulnak
a standokon

A sört a patak vizébe hűteni, ajándékhalat sütni,
vizet falni, tüzet nyalni

Ott, ahol a kupecek feketekávét, levest és érvet mérnek
a strandokon.

Blues
Beteg vagyok. Ez meghatároz.
Ez vagyok én.
Nincsem közöm a láthatárhoz,
a beszéd küszöbén
átesem.

A doktort felkerestem.
Azt mondta: a folyamat visszafordíthatatlan. 
Én vagyok a testem, 
a többi a betűvel töltött paplan.

A legfőbb tünet:
újra kell tanulnom élni minden reggel 
és csendben maradni

Holnap a záport fogom szeretni, holnapután meg
a csendes esőt

Felidézem majd a régi nyarak görbepiros ízét
kikapart dinnyehéj fölött 

Aszalt szilva helyett ronda rovart nassolok,
sápadt bura körül repdesőt

Pedig hogy örült már szegény, hogy a szomszéd színből
a denevér elköltözött

Kőpadlújú tornácon merengek, hogy kortörténetem
nem lesz történelem

Őszre szerzetescellát kell keresnem, a konyha jó lesz,
azt hiszem

Én sápadt szerecsen leszek, a konyha pedig
pürévé széjjeltört lételem

Szembogaram bezárul, más kincsem nem marad,
csak kék színű íriszem.
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V A R G A  L Á S Z L Ó  E D G Á R  

(egy) nyári hóesés
csak az nem világos hogy honnan és hova 
csak bámullak itt egy nyári hóesésben 
egy belső' várkastély önazonostroma 
holmi fény pislog de mésok égnek -  én nem 
én már nem kísérhetlek el akármeddig 
és már te sem jöhetsz vissza akárhonnan 
épp hogy kihúzzuk itt szerdáig vagy keddig 
de a hétvégéket régen megátkoztam

és már nem az van mikor csak épp hogy éltél 
hisz közben szép lettél csak roppant magányos 
jéghideg nyarakra jön a langymeleg tél 
és a szó is már csak kiszárít meg átmos 
és zuhog a hó a közel harminc fokban 
és a fénysugarak is csak jégszilánkok 
és a vers halott -  de nem az én halottam 
és nem lát az isten: nem a napon állok

L O V A S S Y  C S E H  T A M Á S

Szürke alak beszéde 
a híradó után
Látod, édesem, ezen a világ-krémesen 
porcukornak még jók vagyunk; 
vagy út széli kurváknak, éhezó' kutyáknak, 
csak míg a tévelygőknek jelt adunk.

Lásd be angyalom, drága csillagom, 
bár gyűlölsz is engem, férjnek elmegyek.
Adok, ha enni kell, tartom, ha kell teher, 
s tisztelettel tépem napestig begyed.

Bár élhetnénk szebben, kint ha madár rebben, 
tartom az ernyőt, veréb le ne szarjon; 
foltozol, elmerengsz hilintázó székben, 
hagyva, hogy az idő talpad alá nyaljon.

Gyerekek nem jönnek, unokák is messze. 
Csengetnek! A bank az. (A svájci frank is csessze!) 
Egymásra nézve, magunkban duzzogunk: 
Családnak jók voltunk, voltunk, míg volt agyunk, 
s az isten-tortán most is, műhabnak jók vagyunk.

G O N D O S  M Á R I A  M A G D O L N A Latolgatás
Fairtő
(slam-betűk)

I saw the best minds of my generation kis pöcsök markában
szorongva, félón

rohannak a dührohamok elől Indiába, önként száműzöttek
Portugáliában,

pesti kirakatból némafilmes ablakokba, vagy epret szednek
Spanyolba’.

Egyszer minden meglesz írva, szanaszét versekbe, szaklapokba. 
Mit a világ nyomdái nyomnak, fejünkbe kéne férni mind a lomnak.

Elbújhatsz Bulgakovos macskabőrbe, mehetsz magyarba pincémőnek. 
Kiszolgáltatott vagy. Ha kilöttyen a pinnyá koláda törölközhetsz

a kiscica farkába.

Az agyadat az puhítja lágyra, hogy asszed, az az értékes,
amiért sokan sorba állnak.

S  ha kiszállsz a sorból, magadat csak egy gethes, redvás,
másik sorba átitatod.

Lehetsz pánk vagy romi költő, valakire hajazol, akkor is
ha kopasz vagy.

Belőled a horog szól, mondcsak, miért haragszol?

Megszelídülök egyszer én is, a pepita patika köveken nem kopogok 
apám epilepszia-gyógyszerére várva.
Én is állok veled a sorban, igazolásért, hogy létezel,
Hogy egyik vállad loreápolt, a másikon az adóteherautó.
Vagy, mert van ez a kortárs faló, amibe költöztettek,
Aminek fejében tátong a tölcsér, de benne a létra 
Icipici fa-szívében a hintapalinta, mi képes arra,
Hogy már alacsony fordulatszámnál a jóladagolt 
Megbuherált híreket a picsába kitaszítsa.
Barátaim, bennetek az antik görögök görgetnek valamit, ami örök. 
S  kiben a görög, kiben a hintapalinta, olyan faló 
Ki nem szorul etetésre, egyedül is fal ő.
Holy Zsuzsa, Holy Zsolt, Holy Árpi, Holy Ági, Holy Melinda,

Holy István,
Holy Imelga, Holy Apolka, Holy Zalán, Holy Orsi, Holy Ádám,

Holy Tünde.
Hol igen, hol nem volt.
The world is holy. Bár tudnám mondani.

egy hirtelen borpárás 
ölelésből bontakozott 
mikor összefont kezünkre 
nézett és óriásnak látott 
(mégse ragadott parittyát 
mert akkor még csak a kezemet)

benne
a szép kis női kéz 
nem rokokó 
reneszánsz semmiképp 
nem stílusjegyekkel 
vagy azok ellenében szép

talán nem bántom meg vele 
hogy most bármelyiknek tűnik 
más kézre felcserélhető
csak tömzsi elvékonyodó 
a középső ujjon bogos

bőrkeményedéseket vedlő 
groteszk kezemhez 
képest szép
valahogy átírják a művészettörténetet 
a találkozásban tapasztalt viszonylatok 
visszaképzellek kezem köré 
mégse szörnyeteg mégse góliát
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SZOCS ISTVÁN

M ért, hogy egyes operarendezők ...?
Totus es vox?
Csak hangból vagy?

Nem őszinte a panasz — mondják egyes 
operások hogy Kolozsváron túl sok az 
olasz nyelvű operaelőadás, most már 
nemcsak a magyar, hanem a román ope
rában is, a konzervatóriumban is, s ha 
lesznek alternatív operaegyüttesek, ak
kor még a műkedvelőknél, az „ecetgyár
ban” és az „Insolventiában” is... Nem 
őszinte, nyafogják, mert aki nem isme
ri az opera szövegét, az akkor sem érti 
mindenütt, ha magyarul éneklik; más
részt, most egyre ritkább, hogy ne len
ne kivetített felirat -  ez sem művésziet- 
len eljárás, mondják, hiszen a Némafilm 
is élt ezzel! — Sokaknak csak ürügy az 
egész, hogy ne járjanak operába, mert 
akkor se jöttek, amikor még nemcsak az 
operetteket, de még az olasz operákat is 
magyarul... ömlesztettük, igen!

A legutolsó megjegyzés is csak rész
ben igaz: valóban van egy réteg -  s le
het, hogy több köztük az egyetemi ta 
nár, irodalm ár és köznevelő, mint a 
fodrásznő —, amely szerint csak a szno
bok já rnak  operába, m ert ugye micsoda 
ostobaság énekelve beszélgetni! S aki 
csak akkor jelenik meg az opera te r
mében, ha felfújt mellkassal „hitet kell 
tenni” a mi sajátosságainak értéke mel
lett, vagy szent orrhangon orr-gonálni 
mi magunk itt és mosfságáról, esetleg 
kitüntetéseket inkasszálni. Igaz, igaz, 
de azért csak volt -  s kis részben még 
mindig van — magyar operaközönség, 
amely az utóbbi majdnemhogy kétszáz 
évben eljárt operaelőadásokra, vala
ha még statisztikák is jelengettek meg 
róla (például tudom, hogy a kolozsvá
ri Thália három tagozatának -  drá
ma, opera, operett — az 1939—40. évad
ban több, mint 330 000 nézője volt)! 
A rra is emlékszem, hogy amikor pl. 
az 1940-es évek végén a kolozsvári ro
m án opera le-lejött Marosvásárhelyre 
egy-egy Pillangókisasszonnyal vagy 
Toscával, a kultúrpalota nagyterme 
éppen olyan zsúfolt volt, s jórészben 
magyar közönséggel, mint a negyve
nes évek elején, amikor a kolozsvári 
Nemzeti az Enekesmadárral vendég
szerepeit, s a zenekari kíséretet or
gonán játszották! És a későbbi évek
ből még a rra  is emlékezhetünk, hogy 
pl. a temesvári Román Operának egy 
időben nemcsak magyar igazgatója, de 
részint m agyar közönsége is volt stb. 
stb. — és „erre fel”: nyugodtan elmond
hatjuk, ha úgy tűnik, hogy Kolozsváron 
és egyáltalán Erdélyben nincs magyar 
opera-közönség, hogy azért nincs, mert 
módszeresen leépítették és gyérítik ma 
is; éppúgy, ahogy kiirtották a kolozsvá
ri magyar „népszínházi” közönséget — de

ezt vitassa meg a Bulgakov, a Bretter, az 
Insomnia, az lile és a Bille...

Ami a némafilmre való hivatkozást il
leti — eltekintve attól, hogy ott a felira
tok nem a mennyezet peremén, folyama
tosan jelennek meg, hanem a képmező 
közepén, s időnként, pár pillanatig -  eb
ben a hivatkozók jól tévednek: valóban 
van rokonság a némafilmek és az opera- 
előadások színészi kifejezésmódja között. 
Mert ez, amilyen modern, éppolyan ősi 
módszere a színészetnek, illetve, előzmé
nyének, az alakoskodásnak.

Lugosi László: Táncolok

Valamikor, jó néhány évtizede, amikor 
a nyugati dramaturgia nagy alakjai még 
kortársként, vagy kortársközelségben, 
és nem sokszor ledarált utánjátszásban 
voltak jelen a magyar színpado-kon is -  
Anouilh, Brecht, Gide, Camus, O’Neil, 
Arthur Miller, és a többiek is mind, 
Kolozsváron is játszották többek közt 
Thornton Wilder korszaknyitó művét, A 
mi kis városunk címűt, Szabó József ren
dezésében. Annyi idő után is, nemcsak a 
sok-sok esernyő, gyertya, nemcsak a szí
nésznő milyenvoltszó'kesége sajdul emlé
kezetünkbe, hanem e dráma nagy újí
tó fogása, a narrátor, vagyis a mesélő, 
a kommentátor; a nézőt mintegy karon
fogva kalauzoló színpadi főhadsegéd, 
Senkálszky Endre örökre feledhetetlen 
megoldásában! Ügyeskedhet, nem fog 
a macska egyszerre kinn s benn egeret, 
mondja a költő; mégis, létezik egy szí
nésztípus, amelyik képes rá: egyidejűleg 
benn van a játék erőmezejének illúziós 
fénytörésében, ugyanakkor teljesen „ci
vilben”, de a többiek auráját nem zavar
va, diskurál a nézővel („ki”)... Utoljára a 
pesti Vígszínházban láttam ilyesmit, egy 
kitűnő színész, az öreg rókák fajtájából, 
egészen a színpad legelejéig s majdnem a 
ripacsság határáig elmerészkedve, a né

zőkkel bizalmaskodva, nem is lejátszot
ta, hanem ledumálta a főszereplőket, a 
közönség nagy gyönyörűségére. Ám, is
métlem, amilyen „modern”, ugyanolyan 
ősi ez a műfogás, csak hol így, hol úgy 
nevezik.

Például Bornemissza Péter Magyar 
Elektráiéban — a „magyar” itt mindösz- 
sze annyit tesz, hogy magyar nyelvű! 
-  a Kórus: egy vénasszony, és bizony 
„narrátoroskodik”, mint ahogy annyi ré
gi drámában még maga a főszereplő is, 
jellemzi, magyarázza önmagát, még be 
is jelenti, hogy éppen mit művel, akár
csak a legprimitívebb tévékrimiben! 
Szóval, szerintem az volna a stílusos 
megoldás, a nyaktörő mennyezetszé
li feliratozás helyett, ha olyankor, ami
kor bármiféle okból — kis pénzecskéért, 
vagy meghívásokra várva, vagy viszon
zás, kapcsolatok, „kölcsönös szívessé
gek” reményében stb. mégiscsak olaszul 
köll énekelni, állítsanak be egy narrá
tort... de ne úgy, mint egyes leckeelő
adásokon, fel-felolvasva, hanem úgy, 
mint a falubeli okos leányt; játszódják 
meg nem is, benn is legyen és kinn is. 
Hiszen végül is a jelmez, a díszlet, a kó
rus, a tánckar, amikor nem azért jön a 
színre, hogy a rendező kitombolja velük, 
rajtuk, általuk képzelőereje szegényes
ségét, a narráció funkcióját is részben 
ellátja: értelmez, összefüggésbe helyez! 
És a narrátor -  akár jelmezbe is öltöz
ve, adott pillanatban előjönne, inte
ne a karmesternek, halkítson, ő pedig 
a hangerősítőbe duruzsolná: óh, néző, 
ha oly szaglásod lenne, mint egy tigris
nek, most éreznéd, háromféle illatfelhő 
is kavarog az eléd táruló látvány fölött, 
a fáradtság, a félelem és a téboly olfaktív 
viharfelhői. Mivel azonban sem a gnú, 
sem a szőke sakál szimatával nem ren
delkezel: összpontosíts a zenekarra! 
íme a fagottok kurrogása, a nagybőgők 
súlyos cammogása a bevonuló hadcsa
pat fáradtságának szagát jelzi, a vonó
sok ideges staccatói (?) az út szélén szo
rongó városlakók félelmét, a harsonák 
hisztérikus fel-felröhögése pedig, az 
oboák sikongásaitól fűszerezve, a köze
ledő főhősnő közeledő delliriumáé: hall
gassák csak! És a zenekar teljes hang
erővel tombol már, a katonák helyben 
menetelnek, a lakosság a színfalak mö
gé integet, vagy a magasba mered, és 
berohan a primadonna, gyönyörű paró
káját tépdesve.

Utána a narrátor még idézhet valamit 
Németh Antal Színészeti Lexikonából, 
ahonnét ajánlom az alakoskodás címszó 
felolvasását, és egyáltalán, tessék már 
végre olvasni valamit!

Az sem volna rossz, ha a Rigoletto 
egyik áriájára hivatkozva az egész szö
veget lalla-lallázva adnák elő! Akkor 
még a Jogvédők sem köthetnének be
le abba, hogy Föl torreádor, öld meg 
Ablkát!
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Saszet G éza (1929 -  2013)
Utoljára a Helikon szerkesztőségé

ben találkoztunk. Ha jól emlékszem, 
Váradról jött haza, kényelmesen ült az 
egyik kopott fotelben, súlyos betegsé
géről beszélt, az operációról, amin á t
esett. Szakszerű tárgyilagossággal 
m agyarázta az életmentő műtét kivi
telezését, m intha nem is vele történt 
volna. Majd a színházról, a színhá
zi emberekről mesélt: olyan nyíltan és 
őszintén, ahogy m ár csupán a kívülál
lók beszélnek, akiknek nincs „színhá
zi” vesztenivalójuk. Együtt mentünk 
egy darabig, örült nekem, a beszélge
tőpartnernek, a volt színházi kollégá
nak, tudta, nagyon egyformán gondol
kozunk életről, művészetről, szeretett 
volna beszélni, sokat szeretett vol
na közölni, m int a nagy tudású, vagy 
m int a magányos emberek. De el kel
lett válnunk, mindkettőnket vártak  az 
intéznivalók, a hétköznapok apró és je 
lentéktelen feladata. Kezet fogtunk: 
„majd legközelebb” mondta, mondtam 
és elköszöntünk egymástól. Többet 
nem találkoztunk.

Most, hogy ráemlékezem, próbálom 
emlékfoszlányokból felidézni alakját. 
Egy kép kísért: a Sánta angyalok ut
cáját próbálta a színház az 1971-72-es 
évadban, én, mint fiatal színész éppen 
a színpadon voltam, egyik jelenetre 
készültünk, Szabó József, aki egy ne
héz műtét u tán  lábadozott, szenvedé
lyesen magyarázott valamit. Falfehér 
arccal, ijesztően lefogyva, de az iga
zi alkotó szenvedélyességével készült 
a Bálint Tibor-regény dram atizált vál
tozatának színpadra állítására. És a 
nézőtér sötétjéből egyszer csak meg
jelent Saszet Géza, kezében egy fehé
ren világító, de teleírt lapot lobogtatva
-  valamelyik jelenet legutolsó dra
m atizált változatát hozta, amit vagy 
ő, vagy Kötő József -  esetleg közösen
— képzeltek színpadra. ...és a színház 
könyvtárában a sok órás beszélgeté
sek... Fellapozom a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikont a Róla megemléke
ző résznél: „1952-től lektor... az 1956- 
os magyarországi forradalm at köve
tő megtorlások során eltávolították az 
egyetemről. (...) alkalm i m unkát vál
lalt: „bujtatott” segédmunkás, majd
1961-től díszletmunkás, ügyelő, könyv
táros, végül dram aturg a kolozsvá
ri Állami M agyar Színházban.” Sokat 
dolgozik: írásait közli a Cimbora, 
Dolgozó Nő, Utunk, Korunk stb. 
Bizonyság c. verskötetéről elismerés
sel ír Szilágyi Domokos (1972-ben a 
Román írószövetség Díjával kitüntetett 
kötet). Gyűjteményes kötetekben jelen
nek meg munkái, műfordít. A szerelem 
bolondságai c. színművét az 1985-86-
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os évadban játsza a színház 1992-ben 
a Krúdy Alapítvány díjában részesül. 
Szeretett horgászni. Na nem csupán 
úgy, ahogy mi, néhány színész (Bence 
Feri, Nagy Dezső, Schaaser Richárd, 
jómagam, akiknek ha kedve és ideje 
úgy hozta, kim entünk ötletszerűen a 
folyópartra, aztán vagy sikerült, vagy 
nem halat fogni), hanem „tudományo
san”. Gézának volt egy halnaptára, 
(vagy mi), amiből ki lehetett tudni, 
holdállásból, időjárásmibenlétéből, a 
csillagok pislákolásából és egyebek
ből, hogy mikor „húz a hal“. Egyik nap 
félrehívott és megkérdezett: — Holnap 
szabadnap. Nem viszel ki a Marosra 
horgászni? A naptár szerint holnap 
sok halat foghatunk... Természetesen 
a benzint... Ugyan hagyd -  mondtam 
-  megyek örömmel. Azon kevés szí
nész közé tartoztam , akinek akko
riban volt gépkocsija, (nyertem egy 
CEC kötvénnyel), örömmel készül
tem Gézával és barátnőjével a m ásna
pi kirándulásra. Géza tudta a helyet a 
Maroson, ahol biztos fogásra lehet szá
mítani. Akkoriban minden horgász két 
bottal halászhatott: mi, ahogy megér
keztünk, bedobtuk nagy halra  a csa
lit, rögzítettük állványra az egyik bo
tot és a m ásikkal pecáztunk. Az első 
bedobás, a „nagy halra“ valahogy nem 
sikerült, a horog feltehetőleg beakadt 
egy gyökérbe, rángattuk  egy keve
set, majd a botot letettük a fűre. „Este 
majd kiszedjük,“ mondta Géza. Minek 
szaporítsam a szót... egész nap nem 
fogtunk semmit. Még csak kapás sem 
volt. Semmi. Mondanom sem kell, én 
egy idő u tán  egyre intenzívebben ér
deklődtem a felől a bizonyos halnap
tá r  felől, de Géza, becsületére legyen 
mondva, minden kudarcunk ellenére 
hősiesen védte a tudományos horgásza
tot. Végül este be kellett látnunk, hogy 
maximum a nap tárt sütjük ki, egyéb 
vacsorára nem számítunk. Csomagolni 
kezdtünk. — A botot, amit beakasztot
tunk, ne felejtsük -  mondta és óvato
san bearaszolt a sűrűbe. Néhány perc 
kínlódás u tán  kiemelte a zsineget is, 
aminek végén egy szép nagy hal rán 
gatózott. Á hítattal néztük a zsák
mányt. Valamelyikünk megszólalt: -  
Végre egy hal, aki betartja  a holdtöltét 
és olvassa a naptárt. Sokáig emleget
tük  azt a horgászatot... Rég volt. Mint 
azok a színházi évek, mint azok a te lt
házak, mint azok a valamikori nagy 
remények, nagy várakozások... va
gyis rég volt, mint a fiatalságunk. Ha 
képzőművész lennék és azt a feladatot 
kapnám, hogy egy és csakis egy kép
ben fessem meg mindazt, amit Saszet 
Gézáról tudok, érzek, amiben minden

közös m unkatársi emlékem benne van, 
gondolkodás nélkül a m ár em lített és 
halálhíre u tán gyakran kísértő jele
netet festeném egy hatalm as vászon
ra, amit arany, de inkább fekete keret
be foglalnék: ahogy Géza az üres, sötét 
nézőtér középső folyósólyán jön előre, 
kezében egy papírt lobogtatva, nem fe
nyegetően, nem panaszosan, hanem 
tárgyilagosan és olyan nyugalommal, 
ahogy csak az igazságot lehet, mit sem 
remélve és várva, felmutatni... de azon 
a lapon ezúttal nem a Sánta angya
lok utcája szereplői kelnének színpa
di életre, hanem egy nemzedék, a há
ború utáni erdélyi m agyar nemzedék 
leírhatatlan és összeírhatatlan névso
ra szerepelne, névtelenek és neves em
berek, köztük egy színpadi munkás, 
díszlettologató. Aki bölcs mosollyal ra 
kott arrébb egy színpadi széket, ha a 
Sors úgy hozta, vagy pedig könyvet 
írt, verset költött, m ert végül is olyan 
mindegy, pillanatnyilag mit kell ten
ni: könyvet írni, vagy könyvet kiadni a 
könyvtárból... Az ember valódi értékét 
úgyis valami egészen más határozza 
meg, semmi esetre sem a percnyi ide
ológia, a politikai erkölcskódex párté r
dekekre épült paragrafushalm aza. És 
Géza ezt nagyon jól tudta. Szelíd-bölcs, 
gyakran fölényes mosolya nem szerep 
volt — sem álarc. Hanem leikéből jövő 
válasz egy zavaros történelmi helyzet 
napi furcsaságaira, megalázó helyzet
teremtéseire. És ki tudja, hátha egy
szer sor kerül majd a rra  a bizonyos rég 
tervezett beszélgetésre odaát, ahon
nan utazó... m ár té rt vissza. Igaz, na
gyon rég, de akkor is, visszajött, hogy 
meggyőzze a kételkedőket. Az utóbbi 
években gyakran kérdeztük egymás
tól, írók, idősebb színházi emberek és 
a valamikori színházat jól ismerők, ap
ropó: Saszet Géza, mi van vele? Merre 
él? Ki tud róla valamit? De érdemben 
egyikünk sem tudott válaszolni. Aztán 
múlt az idő, jö tt a rövid értesítés: el
hunyt Nagyváradon Saszet Géza. Élt 
85 évet. Akik szerettük és becsültük, 
nem felejtjük el. Amíg élünk. U tána 
pedig?... Nyugodj békében, Géza.
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H eten, m int az Ibikék
Manapság, amikor Kárpát-medence- 

szerte m integy tíztucatnyi (vagy an
nál is több) firm a foglalkozik m agyar 
nyelvű könyvek kiadásával -  ponto
sabban azok tömkelegének megjelen
tetésével jólesik a potenciális olva
sónak azt látni, hogy vannak még, bár 
elvétve, olyan kiadók, amelyek meg
adják a módját egy-egy könyv ízléses 
megjelentetésének. Kétségkívül ezek 
közé tartozik  az Erdélyi Híradó Kiadó, 
amely im m ár hosszú évek óta bizonyít 
e területen: nem ad ki olyan könyvet, 
amely külcsínileg ne érné el a poten
ciális inger- és igényküszöböt. Szépek 
a könyveik borítói, minőségi papírra 
nyomtat(tat)ják a belívet, megtalálják 
a megfelelő betűtípust és -méretet m in
denféle könyvhöz. Ezért is szerencsés, 
hogy többéves kiadói bolyongás-csa
vargás u tán  az editúra-lézengő ritter- 
writer, Bréda Ferenc különböző kísér
letezések u tán  visszatért e kiadóhoz. 
Ahol együtt lett minden, ami kell: ke
mény kötésű, erős gerincű, határozott 
vonalú, látványesztétikailag kifogá- 
solhatatlan -  könyv.

Bréda Ferenc könyveinek (ez a la tt 
ebben az írásban csakis szépirodal
mi m unkáit értem) a címe legtöbbször 
nem igazán ad semmiféle tám pontot a 
könyv cselekményéhez, helyszíneihez 
— egyáltalán a tartalm ához: például 
a Tűzpróba, Az elszállt szitakötő, az 
A ntracit cím tulajdonképpen bárm it 
takarhat. Nem úgy legfrissebb próza
kötetének a címe. E ttől bizony izga
lomba jön a tapogatódzó potenciális. 
Igaz, a cím három szavából az egyik 
a névelő -  de persze nem ennek tu laj
donul az izgató hatás. Hanem a másik 
kettőnek, melyek külön-külön is akko
ra  jelentés-töltést hordanak, hogy, ha 
nem kezeljük óvatosan, együtt ta lán  
szét is robbannak. Mint ebben a konst
rukcióban: Angyal a Monostoron.

A Monostor, ha  valaki nem ismer
né (mert nem része a „tuggyuk-mi” 
nem-is-olyan-titkos testvériségnek, 
vagy legalábbis nem lakott néhány 
évig Kolozsvárott): Közép-Európa leg
nagyobb lakótelepe, ahol a regény 
Főhős-Narrátora is lakozik másik 
százhúszezer ember társaságában. S 
ahol, ha lehet h inni Farkas Wellmann 
Éva költeményének, bizony „ötszáz 
euró egy emberélet”. Bár ez utóbbit a 
legtöbben (magam is) firta tnák , tény, 
hogy a Monostor név bír annyi nega
tív jelentéstartalom m al, hogy az an
gyallal (legyen az ark- vagy őrangyal, 
kerub avagy puttó) egy címbe háza
sítva m ár-m ár könyvborító-görbítő fe
szültségeket keltsen -  a cím gigászi, 
kvázi-apokaliptikus fordulatokat ígér 
a potenciálisnak, akinek a fátum  az

útjába sodorta e könyvet. S ekkor, bi
zony, a benne ébresztett erők hatásá
ra  a potenciális nem tehet m ást, m int 
hogy effektíwé avanzsál: olvasni kezdi 
a szöveget. Melyben, s itt a baj eleje, 
nem fog a cím által sejtetetthez fog
ható m értékű és léptékű akcióval ta 
lálkozni. Vannak ugyan konfliktusok 
és fordulatok a textusban, de egyrészt 
a szereplők mérsékelt form átum a mi
att, m ásrészt pedig a szöveg elevált 
nyelvezetéből s a befogadásához je 
lentős mitológiai-filozófiai-brédológiai 
ism ereteket megkívánó mivoltából 
fakadóan könnyen megeshet, hogy 
gigászi helyett csak groteszk (vö. 
grotesque, barlanglakói színvonalú), 
apokaliptikus helyett pedig csupán 
narkoleptikus h a tás t gyakorol a re 
gény az effektívre.

Gyanúm és reményem szerint a 
szerző a fenti borzalmas körmondata
imban vázolt tényállással nem v ita t
kozna. Hiszen régóta „tuggyuk-mi”, 
hogy Bréda Ferenc nem a popular art 
képviselője, nem köti a teóriát a karó
hoz, hogy m árpedig a regény legyen 
olyan, m int egy regény. Inkább ne le
gyen olyan -  emlékeztessen egy re 
gényre (költeményre, esszére) a szö
veg, de ne legyen olyan. Hanem... 
Valószínűleg ez az egyik oka annak, 
hogy jó érzéssel és jó megérzéssel a 
szerző pont ekkora, ekkorácska szöve
get te tt le a kiadó asztalára. Egy ek
kora művet, ha  nem is együltében, de 
igazából nem tú l sok idő a la tt végig
csemegézhet az effektiv. A regény(ke) 
80 oldal, amiből a szöveg maga 70 ol
dal, 7 fejezetre bontva (Bréda Ferenc 
könyveinél mindig érdemes figyelni a 
számokra, érdekes szerkesztési elvek
re lehet bukkanni). A hét fejezet egy- 
egy különálló történetet mesél el, ame
lyeket a Főszereplő-Narrátor személye 
fog össze. Emellett egy ideig úgy tű n 
het, hogy a női szereplő is végigmegy 
(-lépked, -pörög) a regénykén, de ké
sőbb kiderül: bár ugyanazzal a névvel 
szerepel, valójában minden tö rténet
ben más nőszemélyről van szó. E női 
név pedig az Ibi (és becézett változa
tai). Ibi ismerős Bréda Ferenc korábbi 
regényéből, A z elszállt szitakötőből — 
ott a szerző megadta a szereplők egy- 
nevűségének a kulcsát, azaz hogy a 
„Női Alaptípusról -  vagyis a történe
lem előtti Vasorrú »Bábáról«, a M agna 
M aterről s ennek legfrissebb kiadá
sáról, a még »Bébi«-Tündér Ilonáról 
-  az édeni Éváról -  vagyis Ibikéről 
—, továbbá az Örök Ölelésről és az 
Örök Árulásról” van szó a műben. A z  
Angyal a Monostoron herm eneutikai 
lakatzárjá t ugyanez a kulcs nyitja.

£  • Erdélyi H íradó  Kiadó 
'  • Előretolt H elyőrség  S zép iro d a lm i Páho ly
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Angyal
Monostoron

Aki szerette Az elszállt szitakö
tőt, az kedvelni fogja az Angyal a 
Monostoront is -  aki pedig messzire 
hajította az előbbit, annak  az utób
bit nem kell kézbe venni. Tény, hogy 
az Angyal... önmagában is olvasha
tó, nincs feltétlenül szükség a korábbi 
regény ismeretére a teljes élményhez. 
Mivel ezt a szöveget nem a regény ol
vasása u tán i értelmezési segédesz
köznek szánom, hanem  kedvcsináló
nak, há t nem szeretném itt elmesélni 
a történeteket. Annyit azért leírok, 
hogy van a regényben olyan momen
tum , amikor egy minden bizonnyal di
liházból szökött némber a Főszereplő 
lakásán, m iután az ablakon számos 
könyvet kihajigált, az ágy alá rejtőzve 
Cicerót olvas... És azzal is szembesül
hetünk, hogy m iként lehet majd’ négy 
oldalon leírni azt, hogy a Főszereplő 
kapott egy átszállót. Izé, pofont.

Tessék tehát eltekinteni a címtől. 
Tessék ta lán  valam i más szókapcsola
tot a borítóra képzelni, mondjuk azt, 
hogy Rőt antennák alatt, vagy hogy 
Dagadó levendulákkal — amelyek
nek nincs sok értelm ük, ugyanolyan 
piacosak, ellenben biztos nem okoz
nak csalódást az effektiv olvasónak. 
Az olyféle apróságokat pedig, mint 
hogy géppuska-kartács nem létezik s 
nem is létezett, meg hogy a síró sze
mély nem a krokodilusokat itatja, ne 
vegyük szívre. Hasonló kicsinységek
kel ugyan ki is (szerkesztő? korrek
tor? felsőbb hatalmak&erők?) törődik 
manapság?

Bréda Ferenc: A n gyal a  M onosto
ron. E rdélyi H íradó Kiadó -  
E lőretolt H elyőrség Szépirodalm i 
Páholy, Kolozsvár, 2012.
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En -  az m ind ig  va lak i m ás
Viszonylag kevés olyan magyar nyel

vű filmkritikát olvastam Leos Carax Holy 
Motorsáról, amelyek árnyaltabb képet feste
nek róla, nem esnek hasra furcsa természe
tességétől és nem tartják érthetetlennek, 
nem nevezik polgárpukkasztónak vagy per
verznek, nem hasonlítják sem Bunuelhez, 
sem Godardhoz. Pedig egy kicsit valóban 
mindkettőhöz hasonlít. Ellentmondásos al
kotás, születése mégis egyértelműen örven
detes. Ki van találva, meg van csinálva. 
Oda van mondva kritikusnak, nézőnek, vi
lágnak, miközben pont ezzel tesz mindenik 
kedvére. Széttartó szerkezete legalább ki
lenc, de inkább tizenegy különálló történet
ből áll, amelyeket a laza keret nem tarthat 
össze. Ami zavaró, az az, hogy mégsem emi
att nem koherens. Az erővonalai nem ját
szanak össze, nem egyenlítik ki egymást, a 
figyelmünk olykor lankad a sok ráaggatott 
súly alatt. Inkább hasonlít egy ember csa
pongó hangulatváltásaihoz, mint egy film
hez. Ha azt vesszük, hogy minden főszere
pet Denis Lavant játszik, ő maga válik a 
film korpuszává (ha szövegtest létezik, mi
ért ne?), akkor ez érthetővé válik. Lavant 
elgyötört, megfeszült, érző és érzéketlen, 
kétségbeesett és ösztönös, élő és haló teste 
a szent motor, amely a filmet hajtja.

A kerettörténet egy fehér limuzinban 
játszódik, pontosabban ezek azok a ré
szek, amikor a cselekmény pihen — a ke
rettörténet az átkötő elem, a felvonásköz 
a szkeccsfilm részei között. Ez a min
dig úton lévő járgány hordozza Monsieur 
Oscart (Denis Lavant) Párizson keresz- 
tül-kasul, egyik szerepből a másikba, 
egyik élettörténetből a másikba. Ez a 
megszállott kis ember szokatlan és koc
kázatos mesterséget űz, amolyan 21. szá
zadi vándorszínész, aki ekhós szekere he
lyett a hófehér nadrágkosztümös Céline 
(Edit Scob) vezette luxusautón közleke
dik, a deszkák helyett pedig mások éle
tének színterébe lép. Ezek a küldetések 
mappákban várnak rá, adatokként a li
muzin hátsó ülésén, ahol az öltözője van. 
Ha kell, apává, bankárrá vagy éppen a 
bankár gyilkosává alakul, de az azonosu
lásig menő intenzitással játssza el a csa
tornalakó vadembert, az öreg koldusasz- 
szonyt vagy egy motion capture-akrobatát 
is. És mindezt úgy csinálja, hogy ez min
denkinek a legtermészetesebb, minden
ütt jó helyen van, zökkenőmentesen „be
leéli” magát mások életébe, kitölti azt az 
űrt, amely csak rá várt. Korlátlan színé
szet ez, amelyre csak egy határtalan szí
nész képes, egy kaméleon.

A film szempontjából ugyenilyen bra
vúros mutatvány az, hogy mindegyik 
szerep egy-egy filmes műfajt képvisel. 
Carax cinefíliája itt válik a film előnyé
re, ez a kavalkád, bár eklektikus, szó
rakoztató. Az epizódszerepben topmo
dellként csillogó Éva Mendes, vagy a 
Carax-szerezte musical-betétet ének
lő Kylie Minogue is ilyen jutalomfalatok. 
A tisztelgések viszont néhol erőltetetté, 
öncélúvá válnak — amikor közbeékelőd
ve egy-egy Muybridge-szekvencia villan 
be, bármennyire is kevéssé illik Carax-

hoz a sznobizmus, ilyenkor belecsusz- 
szan. A nyitójelenet mozitermében King 
Vidor filmjét vetítik, a zárójelenetben pe
dig Georges Franju Szemek arc nélküliére 
történik konkrét utalás: amikor Edit 
Scob a műszak lejárta után arcára helye
zi a maszkot, a tiszta lappal induló né
ző számára ez nem tűnik másnak, mint 
egy eredetieskedő vagy belterjes gesz
tusnak, amely megfejthetetlen a rende
ző magánmitológiájának ismerete nél
kül. A nem annyira tolakvó áthallások 
hatásosabbak a caraxi életmű kedvelői
nek körében is: korábbi filmjeinek emléke 
és hangulata felelevenedik a látott hely
színekkel (a Szajna-part, a Pere Lachaise 
temető, a Pont-Neuf híd, a földig húzott 
redőnyök utcája, a Samaritaine áruház). 
A nyitányban az álmából (vagy álmába) 
ébredő rendező cameoszerepben kalau
zolja a nézőt egy másik dimenzióba, miu
tán szó szerint kidönti a fikció erdejének 
falát. Ez a szürreális jelenet előfeltételezi 
a folytatást. Elejét veszi Monsieur Oscar 
egy napja, amelyben lánc-reinkarnáci
óját követhetjük nyomon. Ezek a váltá
sok mindig nagyon kontrasztosak, ahogy 
a lélekvándorlásban is: a következő élet 
gyökeresen különbözik az előbbitől. 
Némelyek között átjárás is van, egy előb
bi szintre való visszatérés más alakban, 
a halál pedig nem akadálya a folytatás

nak. Monsieur Oscar megöli a bankárt, 
aki az első szerepben ő maga, de később 
megöli magát is, mint önmaga hasonmá
sa. És a gondoskodó Céline mindig őran
gyalként terem ott, miután egy sors be
teljesült, emeli fel „őrizettjét” a földről, 
vigasztalja meg, ha elkeseredik, bátorítja 
a következő erőpróbára, és aggódik érte.

A film egyedi nézőpontból közelíti meg 
a szerepjáték/élet, fikció/valóság kettőse
it, s úgy mossa egybe őket, hogy játsza
dozásaival szemben nem tudunk közöm
bösek maradni. Nem fojtják meg untig 
ismételt vagy éppenhogy túlbonyolított 
klisék az európai film invenciózussá- 
gát és életkedvét: itt nem egy avatárról 
van szó, aki átjár egyik dimenzióból a 
másikba, miközben alakot vált, nem az 
Inception álomutasairól, nem hoppanáló

helyváltoztatókról. Amit Monsieur Oscar 
művel, az a legegyszerűbb beugrószerep, 
ahol a tét mindössze annyi, hogy önmagát 
adja valaki másként. Minden jelenetben 
meghal legalább egy kicsit — ilyen szem
pontból a leggyakrabban használt műfaj 
a melodráma. Aztán kígyóként otthagy
ja levedlett bőreit -  távozása hol szer
vesen illeszkedik a történetbe („lányát” 
büntetésből teszi ki a kocsiból a házuk 
előtt, mert az hazudott neki), hol meg
töri azt (az „unokahúgától” elnézést kér, 
hogy halála után le kell lépnie, de szorít
ja az idő), hol „önkezével” vet véget a je
lenetnek (megöli a cselekményszál má
sik főszereplőjét), vagy egyszerűen csak 
új snitt következik. A vizuálisan legma
radandóbb karakter talán a Monsieur 
Merde-é (azt, hogy ezt Leos Carax is így 
érezte, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy Szar úr hozott anyag: a Tokyo! című 
szkeccsfilm torzszülöttje, aki puszta lé
tével mond nemet a kapitalista társada
lom értelmetlenségeire). Jellemző, hogy a 
rendkívüli fizikai adottságokkal rendel
kező Denis Lavant csak a hasonmás-je
lenetekben szorul a technika trükkjére, 
akrobataként olyan teljesítményt nyújt, 
amely még egy kaszkadőrnek is dicsére
tére válna. Monsieur Merde-ként olyany- 
nyira darabos és szaggatott a mozgása, 
hogy szinte nem is a földön jár, hanem ör
dögszekérként seper át a tájon. Nem tud
ni, ki lehet az a megrendelő, aki ilyen ala
kok képviseletével bízza meg a színészt 
-  talán maga Isten, kinek szemében kol
dus és bankár, nő és férfi: egy. Adná ma
gát a párhuzam, hogy főhősünk vezekel, 
a földi purgatóriumban a megszemélyesí
tés az ő büntetése. Csakhogy a fehér li
muzinban feltűnő napszemüveges öreg
ember (Michel Piccoli) néhány önreflexív 
mondatot porvokál ki a színészből, ame
lyek azt sugallják, hogy a munkája a 
szenvedélye, a szakmáját és a régi idő
ket illetően pedig valami halvány nosz
talgiát mutat. Monsieur Oscar egyedül 
a limuzinban lehet önmaga, s a felada
tok teljesítéséből hátramaradt feszült
séget alkohollal oldja. Miközben abban 
példamutató, hogy mindannyian helyet
tesíthetők vagyunk, de nem pótolhatók. 
Ha hitelesen élünk, mindenki hinni fog 
nekünk, még akkor is, ha nem azok va
gyunk, akiknek hisznek minket.

Rendezője sci-fiként kategorizálja film
jét. Az utolsó jelenet groteszk meghittsé
ge egy alternatív rousseau-i vízió egyik 
legnagyobb filmes megjelenítése. Miután 
Oscar úr a végtelenségig kimerültén zár
ja a napot, egy otthonos lakásba megy 
haza (persze, egészen más ez, mint ahon
nan reggel eljött), ahol emberi gesztusok
kal veszi körül két csimpánz.

Holy Motors, színes francia film, 
115 perc, 2012. Rendező és forgató
könyvíró: Leos Carax. Operatőr: Yves 
Cape, Caroline Champetier. Vágó: Nelly 
Quettier. Szereplők: Denis Lavant, 
Edith Scob, Kylie Minogue, Éva Mendes, 
Elise Lhommeau, Michel Piccoli.
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Jékely Szent György napján, április 24-én lát
ta meg először a napvilágot, s ez a körülmény éle
te folyamán többször is versre ihlette őt. Ezek közül 
vettem kölcsön írásom címéül az Aki Szent György 
napján születettet.

Szent Györgyöt mintha védó'szentjének tekintet
te volna. Nem úgy, mint ahogy keresztnevük sze
rint választják a Pálok, Istvánok és Lászlók a védő
szentjüket -  ezt nem is tehette volna, mert a Zoltán 
„pogány” név, tudomásom szerint az uralkodói ran
got jelentő, turk szultánra utaló névből ered. A „sár
kányölő” Szent György az ideálja lehetett gyerekko
ra óta. Számos verse, versrészlete szemlélteti, hogy 
a merengésre hajlamos költő (kritikusai sok eset
ben kiemelték e tulajdonságát) az önmegismerés 
és az önkép tudatos alakításában szívesen fölidéz
te magában a szűzlányok véráldozatával egy várost 
(valószínűleg a líbiai Silenust) sarcoló szörnyeteg
gel leszámoló György alakját.

Ahogy Arany János saját szellemi erejének és vá- 
lasztottságának megfelelőjét vetítette bele a rop
pant erejű vitéz, Toldi Miklós személyébe, úgy 
Jékely Zoltán is a kiemelkedő szellemi és erkölcsi 
cselekvés jelképének érezte a sárkányölő lovag hő
siességét. Fontos még ebben a választásban, hogy a 
nőkhöz, a védelemre szoruló nőiséghez -  és persze 
az imádott szépséghez való viszonyának -  példaadó 
férfiasságát is láthatta. A művelődéstörténeti -  tör
ténelmi, irodalmi, képzőművészeti és zenei -  ha
gyományok sokaságából szívesen merítő Jékelynek 
a „sárkányölés” egyik alapmotívuma lett. Könnyen 
megtalálhatta a kapcsolatot a Szent György-i hős
tett és az esztétikum között: a lovas vitéz a szépség, 
a földön kúszó, karmos-fogas sárkány pedig a rút
ság jelképe. A költő a filozófiai párhuzamot is meg
lelte a glóriás lovag és a varangyos bőrű kiméra kö
zött. A vitéz az élet és az erkölcsi jóság, a sárkány 
a halál és a gonoszság kivetülése. A halál idő kér
dése, és Jékely Zoltán egyik versében idősárkány
nak nevezte az előbb-utóbb minden életet, értéket, 
szépet-jót felfaló időmúlást. Lét és idő viszonyát élte 
meg folyamatosan. Ennek érzékelésében egyedül
álló művésze a lírának — úgy vélem, nemcsak ma
gyar, hanem nemzetközi viszonylatban is. Bár vers
ben sosem elméletieskedett -  az érző idegek, a szív, 
az életbölcsesség és a tudás együttesét nevezte lé
leknek. Mindemellett a Lét és Idő Heidegger, a ve
le kortárs egzisztencialista filozófus művében is 
középponti kategória. A filozófussal abban is egyet
értett, hogy a költészet a legmagasabb rendű művé
szet, mert új nyelvet teremt a rejtőző valóság meg
nevezésére. Jékely költői nyelve a legszabatosabbak 
és legérzékletesebbek közé tartozik (senki sem 
mondhatja róla, hogy túl nehezen érthető), mégis 
tele van titokzatos, álomszerű sejtelmekkel, mintha 
egy másik világból hozta volna tapasztalatait, hogy 
szembesítse őket az evilágiakkal. Határhelyzetek 
sokaságával jelzi, hogy emlékezetes képzeletvilá
ga az élet élvezete ellenére is a halál szüntelen ve
szélyét, közeledését érzi. Lírája ezért egyszerre csu
pa szerelem és csupa életféltés, ódái elragadtatás és 
elégikus borongás. Költészete jórészt létkritika az 
Idő felől, és harc az idővel az egyetemes Létezés fe
lől nézve. Jékely az élet és a szerelem szerelmese
ként az eltűnt örömök fájdalma és a halálsejtelem 
közti őrlődés költője, de a lázadásé is. [...]

ALFÖLDY JENŐ: „Aki Szent György napján  
szü letett”. Jékely Zoltán születési centenáriu
mán. FORRÁS, 2013. április
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„Emlékezetünk és képzeletünk” hangja
Arnold Schönberg Összhangzat

tanának ama passzusa, amely az 
akkordba bele nem tartozó -  nép
szerű kifejezéssel élve: akkordide
gen — hangok megnevezésének ba
darságára vonatkozik, felhívta a 
figyelmet annak elodázhatatlansá- 
gára, hogy a harmónia értelmezési 
körének korábbi hangközkorlátait 
feloldják. Eszerint, a modern hang
zót többé már nem korlátozható va
lamely hangköz (például a tere) ki
zárólagosságára, ezzel szemben 
főszerepet kap a felrakás, hiszen 
az újdonsült akkordok összetételén 
belül az egyes hangmagasságok a 
legkülönfélébb hangközviszonyokat 
produkálhatják. A kvartakkordok 
felrakása kapcsán — a teljes kvart
hetes hangzástérben való kiteríté
si lehetőségeit mérlegelve -  Bárdos 
Lajos még így tűnődik: „Ha klasszi
kus hármas- és négyeshangzatokat 
három szűk és három tág fekvés
ben, azaz hatféleképp kell tudni 
felraknunk -  egy heteshangzat hat 
felső szólamát 720-féleképp permu
tálhatjuk. Megfordításaival együtt 
5040 változatot jelent egyetlen 
tredecimhangzat! (Még jó, hogy ez 
seholsem tananyag...)”'

Mindamellett, hogy Bárdos ak
kordkutatásai alapvetően a di- 
atónia rendszerén belül marad
nak, az ebből kilépő tizenkétfokú 
zenében szükségszerűvé válik a 
vertikális struktúrák matemati
kai modellezése — egy olyan ke
ret megteremtése, amely nem
csak az akkordelemek sorrendjét, 
de azok egymástól való konkrét 
hangköztávolságait is megadja. 
Ilyenformán, Witold Lutoslawski 
(1913—1994) észrevételei tovább fi
nomítják a modern hangzatról al
kotott korábbi elgondolásainkat: 
„[A vertikális aggregáció] az a 
hangcsoport, amelyben egy időben 
megszólal, azoknak a hangoknak 
az összessége, amelyeket egyszer
re hallunk. Nem maga a harmó
nia, bár igen közel áll a harmónia 
fogalmához. Azért nem haszná
lom ezt a kifejezést, mert túlságo
san kötődik a hagyományos fogal
makhoz.”2

A 20. századi lengyel zeneszer
ző számára a vertikális aggregáció 
gyakran tizenkétfokú akkordot je
lent, amint azt az Öt dalban 
(1956—1958) és az azt követő mű
veiben alkalmazza is. Lutoslawski 
különbséget tesz a szerinte jellegé
ben elkülönülő', könnyűszerrel fel
ismerhető', egy, két vagy három 
hangköztípusból építkező, vala
mint a színtelen, határozottan kör
vonalazható egyéniséggel nem ren
delkező', valamennyi hangköztípust 
tartalmazó tizenkétfokú akkor
dok között. A szeriális techniká
ra nem jellemző, erős harmóniai

kontrasztok megvalósítását az ele
mi jelzővel is kitüntetett előbbiek 
teszik lehetővé. A Bartók Béla em
lékére írt Musique funébre (1958) 
vagy a 13 szólóvonósra komponált 
Prelúdiumok és fúga (1972) című 
kompozícióiban Lutoslawski olyan 
elemi tizenkétfokú akkordokat sze
repeltet, amelyek mindegyike két- 
két hangköztípusból épül.

Megfigyelhető, hogy a rendsze
rint pillanatnyi zenei eseménynek 
számító akkordjelenségek tonali- 
tás hiányában azt a funkciót tölt
hetik be, amit a szintén lengyel 
származású zenetudós, Zofia Lissa 
rögzített — igaz, más kontextus
ban — terminussá: „Egy egész té
tel, vagy annak jelentősebb szelete 
egyetlen, akkordként összefogható 
hangzáscentrum (Klangzentrum) 
köré rendeződik, ilyképpen a hang
záscentrum veszi át a tonalitás bi
zonyos tulajdonságait.”3

A hangzáscentrum fogalma egy
értelművé teszi, hogy miért halljuk 
összetartozónak a hangcsoport va
lamennyi hangját akkor is, ha azok 
nem egyszerre szólalnak meg, ugyan
akkor megengedi, hogy az egyen
letesen temperált tizenkétfokú 
hangrendszerben ott is kilátás
ba helyezzük a tizenkétfokú akkord 
komplex struktúráját, ahol az csak 
hiányosan jelenik meg. „Harmóniai 
értelemben az Alberti-figuráció 
nem más, mint egy hármashang- 
zat. Ha pedig egy tizenkétfokú 
akkordot veszünk, amelyet ti
zenkét egyszerre megszólaló kü
lön hangnak tekintünk, leírha
tunk egy olyan szakaszt, amely 
e tizenkétfokú akkordhoz tarto
zó hangokon alapszik. A különfé
le szólamok igen bonyolult ritmu
sokat játszhatnak, és mégis csak 
az akkord hangjait játsszák. [...] 
Megkomponálunk egy tizenkétfokú 
akkordot, amely e szakasz alapjául 
szolgál; a hangszerek csak az eh
hez az akkordhoz tartozó hangokat 
játsszák. Lehet, hogy maga az ak
kord egyszer sem hangzik el teljes 
egészében -  emlékezetünk és kép
zeletünk egészíti ki.”4

Ma egyre többen beszélnek 
kopernikuszi fordulatról a mo
dern zene és a száz éve született 
Lutoslawski kapcsán...

L Á S Z L Ó F F Y  Z S O L T

Jegyzetek

b á rd o s  L.: Heptatonia secunda. 
In uő: H a r m i n c  í r á s .  Zeneműkiadó, 
Budapest, 1969, 443.

2W. Lutoslawski: B e s z é l g e t é s e k
V a r g a  B á l i n t  A n d r á s s a l .  Zeneműkiadó, 
Budapest, 1974, 30.

3W ilheim  A.: Mű és külvilág. Kijárat, 
Budapest, 1998, 24.

4W. Lutoslawski: I. m., 39—40.
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Júniusi évfordulók
1 —420 éve halt meg Christopher Marlowe angol drámaíró 

300 éve halt meg Johan Runius svéd költő'
30 éve halt meg Anna Seghers német írónő 
100 éve született Sőtér István irodalomtörténész 

2 -  140 éve született Larin Kyösti finn író 
3 - 5 0  éve halt meg Nazim Hikmet Ran török költő
4 — 550 éve halt meg Flavio Biondo olasz humanista

20 éve halt meg Látó Anna erdélyi írónő 
35 éve halt meg Jorge de Sena portugál költő

5 -  290 éve született Adam Smith skót közgazdász
6 -  480 éve halt meg Lodovico Ariosto olasz költő 
7 - 9 0  éve halt meg Alfréd Croiset francia filológus

170 éve halt meg Johann Friedrich Hölderlin német költő 
120 éve született Szántó György erdélyi író 
110 éve született Marguerite Yourcenar francia írónő 

8 -  350 éve halt meg Maiolino Bisaccioni olasz író 
9 - 9 0  éve halt meg Nicolae Beldiceanu román író 

60 éve halt meg Ugo Betti olasz író
10 — 150 éve született Louis Couperus holland író

90 éve halt meg Pierre Loti francia író
160 éve született Ion Pop-Reteganul román folklorista

11 -  440 éve született Ben Jonson angol költő
12 -  70 éve halt meg Hans Heinz Ewers német író

80 éve halt meg Pakots József író
13 — 40 éve halt meg Jonas Aistis litván költő

100 éve halt meg Camille Lemonnier belga költő 
130 éve született I. I. Mironescu román író

30 éve halt meg Alekszej Alekszandrovics Szurkov orosz költő
15 -  120 éve született Ion Marin Sadoveanu román író
16 — 230 éve halt meg Josef Richter osztrák író
17 — 15 éve halt meg László Gyula történész
18 -  100 éve született Mihail Pop román író

110 éve született Raymond Radiguet francia író
19 -  40 éve halt meg Dimény István erdélyi író

390 éve született Blaise Pascal francia filozófus 
40 éve halt meg Passuth László író

20 -  100 éve született Aurel Baranga román író
220 éve született Alekszander Fredo lengyel író 
120 éve született Alexandru Hodos román műfordító

21 -  85 éve halt meg Ballagi Aladár történész
130 éve született Fjodor Vasziljevics Gladkov orosz író

22 — 100 éve halt meg §tefan Octavian Iosif román költő
100 éve született Weöres Sándor költő

23 -  120 éve született Peet Vallak észt író
24 -  80 éve halt meg Anna Brigadere lett írónő

135 éve született Horváth János irodalomtörténész
25 — 100 éve halt meg Ilarie Chendi román kritikus
26 —1650 éve halt meg Flavius Claudius Julianus görög filozófus

260 éve született Antoine de Rivarol francia író
27 -  85 éve halt meg Sas Ede író
28 -  510 éve született Giovanni déllé Casa olasz író

110 éve született Petru Manoliu román kritikus
29 — 110 éve született Demostene Botez román író

140 éve született Leo Frobenius német tudós
30 — 160 éve született Adolf Furtwängler német történész 
? -  400 éve született John Cleveland angol költő

Fragonard
VÍZSZINTES

1. Jean Honoré Fragonard (1732- 
1806), francia festő és grafikus mű
ve. 10. Nyaraló. 11. Szorgos rovar. 12. 
Tollforgató 13. Amely személyek. 15. 
Amely személyt. 16. Doha a fővárosa. 
17. Kezdőpont. 18. Géppisztoly tartozé
ka. 20. Attól fogva. 21. Túlfűszerezett. 
22. Magma tartalmazza! 24. Zavart 
Tom! 26. Földet forgat. 27. Svájci üdü
lőváros. 29. Príma áru jelzése. 30. 
Tovasurranó. 32. Valamire ráneve
lő. 35. Egy, angolul 36. Idegen női név. 
37. —..., -nél. 38. Könnyeit hullató. 39. 
Pajkos mesealak.

FÜGGŐLEGES

1. Forma, 2. Fémipari szakmunkás. 
3. Kitanítás. 4. Orosz folyam. 5. Szakít.

6. A tórium vegyjele. 7. Éles, magas 
hangot hallató. 8. A papírhajtogatás 
művészete. 9. Japán húros hangszer.
14. Felső végtag. 15. Román terepjáró. 
19. Fragonard műve. 21. Elragadó, von
zó. 22. Román politikus volt (Petru). 
23. Legendás indiai király. 25. Arató. 
27. Mint, németül. 28. Hangya, an
golul. 30. Heves megye székhelye. 31. 
Román női név. 33. Becézett Enikő. 34. 
Esetleg.

R. T.

J e a n  H onoré F rag o n a rd : K é t p ró féta

A H e lik o n  9. számá- j j m
ban közölt Csapás című 
rejtvény megfejtése: ... 
se nagyobb veszély, mint J9484 000065 ■
szerzésre törekedni.

Az oldalt gondozta NAGY M Á R IA

TÁMOGATÓINK:
R o m án ia i író k  S zövetsége 

Nem zeti Kulturális Alap

IP
Be t h l e n  ̂ íá b o r

Alap

&  G)
RMDSZ iSKX ,5

T Á M O G A T Ó  A Z  RM D SZ ÉS 
A CO M M U N ITA S A L APÍTV Á N Y Primária ConsiSul 

Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i Consikuhii local Chij-Napoca 

Kiadványunkat Kdozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja 

Redactia HelikOTisustine^promoveazámuniqphálatitldde„Capitaláculturalaeunpeaná” 

Szerkesztőségünk segíti a  Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros dm  elnyerésében 

Kiadványunk a  R o m á n  K u ltu rá lis  M in isz té riu m  támogatásával jelenik meg

VISIT c l u j
The Heart o f Transylvania

Alapító föszwkesztö: Főmunkatársi; KIRÁLY LÁSZLÓ Sz<;rkes*t&n;g: MÓZES ATTILA; próza
SZ IIÁ tm  ISTVÁN SKÍMOND ISTVÁN DEMK'ISR ZSUZSA; kritika PAP1P ATTILA ZSOLT; tarsm»vfeZrt*k

KAUÁt*SONYlZSOLT . S2ÖCS ISTVÁN LÁSZLÓ NOÉMI: ver*, műfordítás RÁKOSSY TIBOR. műszaki srerkusztó
'SzaImt|lgopea^«Mahí»^NAGy MÁKíA; nyunU atja á.M tó?tótíhlusi Kis M iklfovvftH tóátitó sajtökftzpnnt.

A szerkcsztfiseg cmíkv; '100024 Ctuj-Napocn. str. Drágálma 73-76. ÍA«tafiok 245i tóiefott; tW4» 0264 43 tŐ9(), (.elctun/fax: <130410264 431SW,vűlamposta; kvari-haikon@ginail.com 
A HELIKON alapítványi támogatóssal jelcaík meg - ■ kiadja a BOMÁNJAl ÍRÓKSZQVETSEOk ISSN I220-—B28ÍS Ifonlap: www.helikon.ro


