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KARÁCSONYI ZSOLT

A történelem arcai
Az idő, az a bizonyos történelmi, többször is át

rajzolta a teret, amit Erdélynek szoktunk nevez
ni, nyíltság és bezártság, az enyhülés időszakai és 
a zord idők váltogatták egymást ezen a tájon és az 
íróknak, költőknek nem volt más dolguk (vagy nem 
tehettek mást!), mint a maguk sajátos módján val
lani és vállalni azt, ami van, leírni, ami elmondha
tatlan, még olyan időkben is, amikor hatalmi ön
kény csorbította a szabadon szólás jogát.

Az író, mert ezért író, napjaink homályos körvo
nalú, képlékeny szabadságai és határai közepette 
éppen úgy megtalálja saját, személyre szabott sza
badságának útját, mint korábban, a leengedett so
rompók és vasfüggönyök idején.

A társadalmi követelmények, irodalmi kánonok 
függönyei csak arra valók, hogy félrehúzza őket és 
a valódi világot tárja szemünk elé. Ilyen értelemben 
az irodalmi igazság, a művészi valóság mindig a so
rok között helyezkedik el, azon a Másik horizonton, 
amelyre minden olvasó és író figyel, koroktól, köny
vektől, a leírhatóság és leírhatatlanság éppen aktu
ális meghatározottságaitól függetlenül.

Erdély kétarcúsága nem csupán a tájak és embe
rek komor derűjében, vigasságos zordságában érhe
tő tetten, de az itt formálódó történelemben és a tá
jainkon létrejövő irodalmi művekben is.

Abban, ahogy az író önálló, saját szabályok sze
rint működő, látható és szinte kézzelfogható vilá
got teremt, miközben el is távolodik e világtól, hogy 
ezen írói glóbust megforgatva, annak teljességét 
mutassa meg önmaga és az olvasók számára, hogy 
lám: így is lehet írni, így is lehet élni.

Manapság nem divatos, sőt, egyesek szerint a kor
szellem ellen elkövetett vétek, ha túlságosan szoros 
összefüggéseket vélünk felfedezni a mű és létrehozó
ja között. Szerencsére, az írók, különösen akkor, ha 
az adott nyelvben és tájban létrehozott meghatáro
zó munkák szerzőiről van szó, e divatoknak épp úgy 
fittyet hánynak, mint a korábbi skatulyáknak, tisz
tánlátást zavaró eszméknek vagy vasfüggönyöknek.

Aki e változó „követelményektől” függetlenül ír, 
az a történelmi időben bolygó ember vonásait mu
tatja meg, miközben saját emberségét is látni enge
di. Szilágyi István ilyen író.

Isten éltessen sokáig!

• Szilágyi István íróval, a Helikon alapító 
főszerkesztőjével beszélget Papp Attila Zsolt
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B e sz é lg e té s  a  75 év es  S z ilá g y i I s tv á n n a l  
*„En szabad vagyok”

-  Több mint két évtizedig voltál a 
Helikon főszerkesztője, idén januártól ad
tad át a stafétát. Nem hiányzik az a mun
ka, amit évtizedeken keresztül a folyóirat 
szerkesztőségében végeztél?

-  Szinte kerestem magamban ezt az 
érzést, de -  remélem, ezzel nem ábrán
dítok ki senkit -  nem hiányzik. Egyrészt 
azért, mert valójában csak attól a gondtól 
váltam meg, amit a főszerkesztés jelen
tett -  mindazokkal, akikkel együtt dol
goztam, a viszonyom mit sem változott. 
Ráadásul a szerkesztőség néhány ház- 
tömbnyire van csak a lakásomtól, nem
igen megyek el úgy előtte, hogy be ne kö
szönnék. Meg elég is volt. Kolozsváron 
az első' szépirodalmi folyóiratot, az 
Erdélyi Múzeumot közel 200 éve alapítot
ta Döbrentei Gábor (biztatom is Demeter 
Zsuzsát, írja meg, milyen volt akkoriban 
a kolozsvári folyóirat-kultúra); én pedig 
közel 50 évet töltöttem el az éppen soros 
kolozsvári irodalmi lap -  az Utunk, majd 
a Helikon -  szerkesztőségében. Vagyis 
ennek a kétszáz évnek az egynegyedét. A 
folyóiratszerkesztés reflexe viszont any- 
nyira bennem van, hogy jó ideig még biz
tos nem tudok szabadulni tó'le.

-  Gondolom, a lemondásnak vannak po
zitív hozadékai. Több idő ju t idő írásra?

-  Igen, mindenre. Érdekes, hogy a fő- 
szerkesztés nem is annyira az időigényes
sége révén kötött magához, hanem a vele 
járó nehézségek, problémák miatt.

-  Egyfajta lelki felszabadulást jelent ez 
tehát?

-  Visszatérve az írásra: akik ismernek, 
tudják, hogy cetlikre, papírlapokra írsz, 
ezekből állnak össze többszáz oldalas re
gényeid -  nemhogy számítógépet, de még 
írógépet sem használsz.

-  Én eljutottam a golyóstollig, a 20. szá
zad egyik nagy vívmányáig. Mostanában 
kezdek rájönni, hogy valójában egy ókon
zervatív lélek vagyok: 50 esztendőn át 
ugyanaz a munkahely, ugyanaz a há
zasság, sőt ugyanaz a lakás, amelynek 
az ablakán kitekintve a Szamosra és a 
Sétatérre látok. Sok mindent mérlegel
tem, és az is megfordult a fejemben, hogy

a műveit, teljes magányban. Te is ki szok
tál vonulni a kalotaszentkirályi házadba, 
vagy más módszerrel alkotsz?

-  A tényleges alkotásban -  és nem 
csak az eszközöket tekintve -  rendkí
vül földhözragadt vagyok: évtizedeken 
át ragaszkodtam ahhoz, hogy ugyan
azon ütött-kopott íróasztal mögött ülhes
sek, ott tudok leginkább dolgozni. Az ter
mészetesen előfordult, hogy ha több ideig 
maradtam kint a kalotaszentkirályi kis 
nyári lakban, akkor elvittem magammal 
majdnem kész fejezeteket, szövegrésze
ket, hogy elvégezzem rajtuk az utolsó si
mításokat. De különben semmit — otthon 
szeretek írni, a kolozsvári lakásom dol
gozószobájában. És fogózz meg: feljegyzé
seket, vázlatokat, kisebb szövegeket leg
inkább vonaton szoktam papírra vetni, 
mert bár vezetek gépkocsit, szívesebben 
utazom vonattal.

-  Szinte fizikait. Mert lelkileg megma
radt a kötődés a folyóirathoz és szerkesz
tőihez. Kicsit a létért, a fennmaradás 
anyagi feltételeinek biztosításáért folyó 
küzdelembe fáradtam bele, ettől szaba
dulni kitűnő érzés volt. Arra is gondol
tam, nem érhet-e az a vád, hogy a Helikon 
túlságosan is kötődik az én személyem
hez. A mostani szerkesztőgárdában pe
dig garanciát láttam nemcsak a Helikon, 
hanem a hozzá köthető értékvilág és szel
lemiség továbbvitelére, a kolozsvári ma
gyar irodalmi folyóirat-kultúra folytonos
ságának megőrzésére.

egyáltalán miért maradtam ebben az or
szágban, hiszen ráadásul engem soha 
nem jellemzett ez a nagy erdélyi magyar 
helytállásmítosz — lehet, hogy tényleg a 
változástól való belső félelem, iszonyodás 
tartott helyben. Ezek a mítoszok talán 
azért sem voltak soha rokonszenvesek, 
mert túlságosan is benne voltam, láttam, 
hogy mivel jár ez a bizonyos helytállás, és 
vállalnom kellett a következményeit.

-  Filip Flóriántól, a jeles román írótól 
hallottam nemrég, hogy ő képtelen a nagy
város zajában alkotni, rendszerint hetekre 
elvonul a család vidéki házába, és ott írja

-  Novellákkal kezdted a pályád, mint a 
prózaírók többsége. Saját bevallásod sze
rint azonban sosem voltál túl közeli vi
szonyban a rövid formával, a novelláid 
zömét is inkább regénykezdeménynek, ki
vonatnak tekinted.

-  Igen, olyanok, mintha apró regény
torzók lennének — három-négy, jobban le
kerekített, többnyire a távoli múltban ját
szódó történettől eltekintve. Pedig mindig 
is szerettem volna olyan jól lekerekíthető, 
klasszikus novellát írni, mint mondjuk 
Maupassant. A verset viszont túlságo
san becsültem, tiszteltem és féltem tőle, 
hogysem művelni mertem volna.

-  Sosem írtál verset?

-  Egyetlenegyet írtam, amikor az első
szülöttünk a világra jött. Képzelheted, 24 
éves voltam, meglátogattam a fiamat a 
szülészeten, azok nem voltak egészen jó
zan pillanatok, napok. Akkor olyan soro
kat róttam egymás után, amelyek verssé 
álltak össze, az volt a címe, hogy Egyetlen 
vers minden fiamhoz. Pechemre az akko
ri Utunk közölte is -  nem bántam volna,

> > > > >  folytatás a 3. oldalon

Szilágyi István
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ha nem teszi, mert akkor elmondhattam 
volna utólag, hogy én soha egyetlen ver
set sem írtam. Amúgy is szörnyű kín volt 
mindig számomra az írás, például úgy 
érettségiztem, hogy nem volt füzetem, 
nagyobbacska koromban a lányok füzete
iből tanultam meg a leckét és másoltam 
le a megoldott feladatokat. Rendkívül jó 
volt a memóriám, épp csak írni nem sze
rettem.

-  Ez elég paradoxálisan hangzik a ké
sőbbiek fényében...

-  Tudom, és az is, hogy én soká
ig mozdonyvezető' szerettem volna len
ni. Gépipari középiskolába jártam, majd 
vasúti fűtó'házban dolgoztam Szatmáron, 
ahol olyan öreg mozdonyokkal bajlódtam, 
amelyek még hadizsákmányként marad
tak Romániában az első és a második vi
lágháború után. A mozdonyvezetés rend
kívül vonzott, bár rettenetesen nehéz meg 
mocskos, olajos munka. Nemcsak azért 
ültem volna mozdonyra, mert szerettem, 
hanem mert akkoriban egy huszonéves 
mozdonyvezetőnek majdnem akkora fi
zetése volt, mint egy gyárigazgatónak, és 
nyilván ez sem volt közömbös számomra. 
Azért nem lettem mozdonyvezető, mert 
az orvosi vizsgálaton kiderült, hogy eny
hén rövidlátó vagyok, ami ebben a mun
kakörben nem elhanyagolható körül
mény. Ez volt életem egyik nagy csapása. 
Úgyhogy végül jogra iratkoztam...

-  Ez sem éppen szokványos váltás. Miért 
kanyarodtál a jog felé?

-  Tudtommal a családom sosem ta
lálkozott semmilyen törvényszéki ügy
gyei, leszámítva egy nagybátyámat, akit 
bezártak az ötvenes években, mert nem 
volt hajlandó abbahagyni a tímárkodást. 
Tehát az igazságszolgáltatásról nem so
kat tudtam, viszont a korabeli, kicsit ér
zelgős filmek hatására, amelyekben a fi
atal ügyvéd mindig a szegények pártjára 
állt és védte őket, felvételiztem a jogra. 
Utólag egyébként örvendek annak, hogy 
jogot végeztem, hogysem valamely böl
csészfakultáson botorkáltam volna végig 
4-5 esztendőt. Ez sokkal inspirálóbb volt, 
az igazságtevés témája később is sokat 
foglalkoztatott: a Kő hull apadó kútba cí
mű regényemnek ez volt az egyik vezér
motívuma -  és valószínűleg visszaköszön 
még ezutáni könyvoldalakon is. Folyton 
perlekedtem a kezembe kerülő szövegek
kel, ha úgy tetszik, a Miatyánktól kez
dődően. Mert mi az, hogy „bocsásd meg 
a mi vétkeinket, miképpen mi is megbo
csátunk az ellenünk vétkezőknek”? Két 
világháború közvetlenül érintette a csa
ládomat, doni hadiárva lévén talán jog
gal kérdeztem rá a megbocsátás miben
létére. Mit jelent a megbocsátás, amikor 
több ezer esztendeje ítélünk elevene
ket és holtakat? A legdemokratikusabb, 
legkeresztyénibb országokban még a köz
elmúltban is falhoz állították vagy fel
akasztották a főbenjáró bűnöst. Akkor 
hogy állunk a megbocsátással? És még 
valami: van-e nekünk jogunk megbocsá

tani? Nem magunknak vindikáljuk ezt 
a jogot, nem vagyunk mi túl kevesek, ki
csik ehhez a nagy gondhoz? Annyira, 
hogy akár levegyük az Úristen válláról 
ezt a terhet?

-  Nem csak az ítélkezés joga lenne tehát 
az Úristené, hanem a megbocsátásé is?

-  Hát főleg az! Tiszteletes, tisztelendő 
urakkal sokat beszélgettem erről, hiszen 
a Bibiiá ban is vannak olyan részek, ame
lyeknek a szövegeivel nem találkozunk 
minden vasárnap a templomban.

Szilágyi István és Csiki László 2001-ben, 
a budapesti Ünnepi Könyvhéten.

-  Utaltál rá, hogy az igazságszolgál
tatás témája visszaköszön majd készü
lő könyvedből. Mit lehet tudni erről az új 
regényről? Vagy babonás vagy, és inkább 
nem beszélnél róla?

-  Valóban van bennem némi babonás- 
ság, de csak abban az értelemben, hogy 
nem vagyok hajlandó kiadni a szöveget 
a kezemből mindaddig, amíg nincs telje
sen készen. Részleteket sem közlök belő
le. Beszélni viszont szívesen beszélek ró
la, mert ezzel néha még építem is a művet. 
Több mint három évtizede írtam egy kis
sé terjedelmes elbeszélést, amelyet kötet
be soha fel nem vettem, csak egy akko
ri Í7íwn&-évkönyben jelent meg, majd az 
Alföldben. A hóhér könnyei volt a címe, 
terveim szerint a belőle készülő regény
nek is ez lesz a címe. A 18. század tulaj
donképpen legkevésbé érdekes évtizedei
ben, az 1720-as, 30-as években játszódik, 
viszont hallatlanul izgalmassá teszi an
nak a kornak a közvetlen múltja — a je
lentősebb történelmi fejlemények később 
kezdődnek, a nagyon jelentős történel
mi fejlemények pedig alig múltak el, lásd 
a Rákóczi-szabadságharcot. Az a gondo
lat foglalkoztatott, hogy törvény teszi-e a 
bűnt? Mária Terézia azt mondja, hogy elég 
volt a boszorkányperekből, sőt az ő idejé
ben kezdődik el a boszorkánysággal való

rágalmazás büntetése. Addig még előállí
tották a boszorkánysággal vádolt embere
ket, nőket és férfiakat egyaránt. A bűnök, 
amiket tegnap még büntettünk, és ma 
már nem, társadalmi jelenségként létez
nek továbbra is, csak a törvény ítéli meg 
másként. Ha már nem inkriminálunk bi
zonyos emberi cselekedeteket, akkor azok 
megszűntek bűnnek minősülni? Ugyanúgy 
foglalkoztat engem ez a kérdés, mint a há
ború bizonyos vonatkozásai.

-  Ami nem csoda, hiszen -  mint mondtad 
korábban -  személyesen is érintett vagy.

-  Édesanyám 90 évet élt, s amikor kér
dezgették tőle, hogy tudott ilyen szép kort 
megérni, azt válaszolta: lettél volna, fiam, 
első világháborús hadiárva és második vi
lágháborús hadiözvegy. A háború és a bűn 
viszonyáról annyit: ha elmész háborúzni, 
onnantól az számít bűnnek, ha nem gyil
kolsz. Ha megtagadod a parancsot, halál
ra ítélnek. A háború ugyanis teljesen más 
viszonyítási rendszerben létezik. Régen, 
ha elloptál egy libát, a nyakadba kötötték 
és végigvezettek a városon, hogy megszé
gyenítsenek, ha lovat loptál, a szokások 
szerint felakasztottak, az anyaverésért le
vághatták a kezedet, a kikapós menyecs
két pedig kutyakorbáccsal verték meg. 
Rendes, törvényes ítélet alapján. A kato
naságnál meg dobálod a kézigránátot, po
rig bombázod Európa kultúrfészkeit, és ez 
rendben van. A leggyalázatosabb háború 
kezdeményezői is meg tudják magyarázni, 
miért kell a másikat legyilkolni — ezt ne
vezik igazságos háborúnak. Attól tartok, 
hogy a háború szinte szükséglete az embe
riségnek, nem elég akasztani, korbácsol
ni, büntetést fizettetni...

-  Ezek a fontos témák a műveidben 
majdnem mindig a táj és a történelem ket
tősségében találják meg a helyüket...

-  Valószínűleg a tárgy volt előbb -  va
gyis az igazságszolgáltatás problémája - , 
a konkrét történetek pedig helyet keres
tek maguknak az időben, az emberi léte
zésben. A Hollóidő meséi a 16. század de
rekán érezték jól magukat, Szendy Ilka 
története a huszadik század hajnalán, az 
újabb, boszorkányos téma pedig a kuruc 
kor után.

-  Kortárs témák nem foglalkoztatnak?

-  Nem.

-  Szó volt arról, hogy „óvod” a készülő 
műveidet, nem közölsz belőlük részleteket 
sem. Megfilmesíteni sem engeded, pedig 
többször megkerestek már ilyen szándék
kal. Miért?

-  Ehhez a döntésemhez az is hozzá
járult, hogy az elmúlt 20-25 esztendő
ben megnéztem vagy kétszáz magyar 
filmet. Es azt is láttam, mivel jár a film- 
készítés folyamata: a hajszát a pénzért. 
A filmiparban tehát annyira közvetlenül 
pénzfüggő minden, hogy a jóindulatú, jól 
képzett, nagyon tehetséges filmes sem

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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szabad. Én szabad vagyok. Ebbe a sza
badságba ne rondítson bele senki. Nekem 
szabad meg nem jelenni, szabad be nem 
fejezni egy könyvet, félrerakni a regényt, 
ha úgy tetszik. Mert egyrészt borzasz
tó rabság megírni egy könyvet, másrészt 
a sorsa a te kezedben van. Egyetlen eset
ben tettem kivételt: amikor a Kő hull apa
dó kútba című regényemet meg akarta 
filmesíteni Fábri Zoltán. Kisinas voltam 
hozzá képest, harmincegynéhány éves, de 
olyan nagy lélek volt, amilyen csak az iga
zán nagy tehetség lehet. O keresett meg 
engem, és azt mondta: azért jöttem, hogy 
egyrészt készítsünk egy filmet a könyved
ből, másrészt arra kérlek, hogy végig ve
lem légy, és segíts nekem megközelíteni 
ezzel a műfajjal a regény világát. A terv

végül a pénzen bukott el — az infláció túl
ságosan felduzzasztottá a film költségve
tését, én pedig akkoriban még elég isme
retlen szerző voltam Magyarországon -, 
de ma is őrzöm magamban annak a szak
mai alázatnak az emlékét, amellyel Fábri 
az irodalmi alapanyaghoz közelített. Ez 
a fajta alázat — késó'bbi tapasztalataim 
alapján — kiveszni látszik a filmesekből.

-  Szilágysági származású vagy, de ed
digi életed nagy részében Kolozsváron él
tél. Tudom, hogy Kolozsvár nemcsak sze
mélyes okokból fontos számodra, de kiváló 
„íróiskolának” is tartod.

-  Tréfásan szoktam mondogatni né
ha, hogy én Trianonnak köszönhetem 
a feleségemet. Az én felmenőim, a tí
mársegédek nem Kolozsvárra, hanem 
Debrecenbe mentek remekelni, arrafelé 
tájékozódtak. Aztán Trianon „iderekesz- 
tett”: Zilah, Szatmár, Nagyvárad egy kö
zös térbe került Kolozsvárral vagy akár 
a Székelyfölddel. Kolozsvárt, Erdély fő
városaként, ezután fedeztük fel. A zilahi 
iparoslegényeknek valósággal külön ne
gyede lett itt Kolozsváron, a szüleim a 30- 
as évek fordulóján így kerültek a kincses 
városba. Én ’38-ban már itt születtem, de 
a bécsi döntés után apámék visszamen
tek Zilahra. Ott cseperedtem, tanultam 
meg beszélni, így lettem zilahi — a szüle
im viszont „őshonosak” voltak ott. Később 
egyre jobban érdekelt Kolozsvár, anyám 
is sokat emlegette, úgyhogy az első adan

dó alkalommal itt kötöttem ki. Először in
gáztam a két város között, aztán végleg 
itt állapodtam meg. Azért tartom egyéb
ként jó „íróiskolának” Kolozsvárt, mert 
nem hatódik meg a tehetségtől, a teljesít
ménytől. Ha valaki itt kapaszkodik meg, 
itt számít írónak, az sokkal jobban ins
pirálja az embert, mintha ő lenne egy ki
sebb város legnagyobb írója. Azt szoktam 
mondani, hogy Kolozsvár azért jó hely 
irodalmi szempontból, mert nincs legna
gyobb írója már vagy másfél évszázada -  
túl sok jelentős író él itt ehhez. Érdekes 
módon, az utóbbi években leginkább ta
lán Csíkszereda közelítette meg ezt a stá
tuszt, kiváló írótársaság gyűlt ott össze.

-  Az idei Kolozsvári Magyar 
Napokon volt egy irodalmi délutánod. 
Beszélgetőtársad, Fekete Vince többek

közt azt kérdezte tőled, mi 
az, amit a legfontosabbnak, a 
legnagyobb megvalósulásnak 
tartasz eddigi életedben. Én 
megfordítanám a kérdését: 
mi az, amit leginkább saj
nálsz, vagy bánod, hogy ki
maradt?

-  Volt mintegy tíz eszten
dő az életemben, amikor jó
formán azt sem tudom, mi 
történt velem: a 70-es, 80-as 
években úgy ment el majdnem 
egy évtized, hogy kitépett 
bennünket a kortárs magyar 
irodalmi élet körforgásából. 
Közben Magyarországon egy 
roppant rátermett, nagyerejű 
írócsapat indult: Esterházy 
Péter és nemzedéktársai. 

Mivel engem nyolc-kilenc évig ki sem en
gedtek az országból, én Csoóri Sanyinál 
és kortársainál maradtam el, s amikor a 
rendszerváltás után újra leszálltam a vo
natról Budapesten, akkor már az említet
tek jelentették „az” irodalmat. Velük kü
lön meg kellett ismerkednem, de akkor 
már Pista bácsi voltam számukra. Abban 
a mostoha évtizedben azonban valami 
kárbaveszett, sok keserves dolog történt -  
hogy mennyire keserves, az később derült 
ki, a különböző érintettségek kapcsán.

-  Ha már itt tartunk: említetted egyszer 
régebben, hogy szeretnél írni valamit az er
délyi magyar értelmiség diktatúrabeli érin
tettségéről. Megmaradt ez az elhatározás?

-  Nem maradt meg, vagy ha igen, nagy 
kérdőjelekkel. Erről a témáról csak úgy ér
demes írni, ha az ember túl tud emelkedni 
a konkrétumokon, a sárba ragadt tényeken 
-  és úgy érzem, ennek nem nagyon lenne 
üzenetértéke a későbbi nemzedékek szá
mára. Néha eszembe jut, hogy minden pén
teken vagy száz cigarettát szívtam el, mert 
sosem lehetett biztosan tudni, hogy me- 
het-e nyomdába a lap -  de ez kit érdekel ma 
már? Ez a mi bajunk volt, a mi történetünk, 
ami elmúlt, hála Istennek. Torz világ volt, 
de most hogy csúfoljam ki ezt a szerencsét
len múltat, hisz benne éltem, benne telt el 
az életem java.

PAPP ATTILA ZSOLT

FERENCZES ISTVÁN 

Hollóidőben

ki kellene egyszer még lovagolni 
a reveki cserénybe 
hol deli szép legények 
pelyhedző állú suhancok 
nyargalásznak szőrmentén megült 
haramdfű csikókon

hajkurásszák egymást 
hejehujázva a morotva-parton 
kopjákat törnek 
kelevézeket hajigáinak 
mintha két életük lenne 
úgy készülődnek

még egyszer ki kellene menni 
lófürösztésre
világmegváltó krónikáinkat elcserélni
makrancos vadparipákra
s a tábortűzzel lobogni
harcosan mézes jajdoni borral
a rideg kupákban
hadd jöjjön a lantos
csapjon a húrba

hadd villogjon
porondportól fényes
jó vitézi szablyám
meg a csillagszöges
tüskés buzogányom
és toledói ékes mór tőr
s a dalipár pisztoly a tüszőmben

szóval meg kellene próbálni még egyszer
azt a bajviadalt
hátha lehetne vívni újból
egy tisztességes
szemtől szembe csatában
még ha túlerőben is az ellen

épp csak ne orvul 
lealjasodottan 
itt is van ott is 
sehol se 
és mindenütt 
mindenkor mégis

szóval utánad Fortuna mester 
melletted jó Szilágyi István

jól tudjuk hogy végül
ott a koponyák hegye
csak épp nem mindegy miféle úton
jutunk a holtakkal terített
végesség elé

a legvégén azt sem ártana megtudni 
hogy ki mikor és miért árult el 
mielőtt rászáradna a vér 
a szétgurult koponyákra

előbb vagy utóbb 
úgyis
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SZAKOLCZAY LAJOS

Szabadságváltozatok
Aki csak három egymásba kapcsoló

dó, mi több, esztétikai értékben egymást 
teljesen fedő kört lát Szilágyi István 
írásművészetében (az erdélyi-szilágysá- 
gi mértan tovább is bővíthető'), az a tel
jesség -  van-e teljebb? legteljebb? — kö
zelébe érhet. Mert a Kő hull apadó 
kútba, az Agancsbozót és a Hollóidő há
rom olyan opusz -  ne fukarkodjunk ér
tékítéletünkkel, hiszen Fodorúr, vagyis 
Fodor Sándor is remekműnek nevezte az 
Agancsbozótot —, amely sokáig a poszt
modern (vendégszöveg szerepeltetése, 
történet nélküli történet) imádatában 
tengó' magyar prózának az elszürkülés- 
ből kiutat mutatott.

Azzal is, leginkább azzal, hogy az író 
bátran mert az így-úgy kitüntetett irány
zatokkal szembemenni. Vagyis a regények 
révén látszólag meghökkentő' -  fölháborí- 
tó? -  álláspontot sugallt. Nem csupán az a 
„modem” próza, amely elveszejti, az író ér
deklődési köréből kiiktatja a mesét, hanem 
az is, amelyben a hagyományhoz való egy
fajta ragaszkodás mellett (történelem, hős, 
környezet, összeütközés stb.) szerepet kap 
mindazon elem (szociográfia, lélektan, mí
tosz), amelyek nélkül korszerűségró'l szinte 
nem is lehet beszélni.

Szilágyi István az a ráérősen mesélő — 
nyelvet teremtő, s szinte minden sorával 
(archaikus szépség) gyönyörködtető -  író, 
aki kétszer történelmi háttérrel, egyszer 
az időtlen (örökérvényű?) mát faggatva 
rajzolta meg a személyéhez, gondolkodás- 
módjához legközelebb álló világmodellt. E 
három regény, mert mindenikben a sza
badság változatairól tűnődik, modern ko
runk jelképe is lehetne. Annak ellenére, 
hogy közülük kettó'ben múltfaggató ösz- 
tönösséggel -  nagyon is megtervezett ez 
az „ösztönösség” — tárja elénk hőseinek 
vesszőfutását, illetve az életmámorban 
való megdicsőülését.

Itt is, ott is a balladai homályt oldva, 
ám csak annyira, hogy átlássunk a szi
tán: Jajdon és a Hódoltság körülményei 
közt is napos otthonunkká emelkedő tün
dérsziget nemcsak a velünk élő múlt, de 
egy kissé kazamata-]e\en\ink — amely
ben nagyon is dívik a bűnös bűntelenség 
-  szimbóluma is.

(DOSZTOJEVSZKIJ LELKE A MA
GASBAN) És méghozzá milyen magas
ban! Mert a Kő hull apadó kútba, ne rös- 
telljük leírni, csak hozzá mérhető. A bűn 
megásott kútja is, és a hősök létükben ke
gyelemért, irgalomért -  szabadságért -  
esedező őrültsége is. A gőgös, osztálya, 
családi kötődése miatt valahol megrekedt 
Szendy Ilkára — akit a varrógép zümmö
gése sem segített eme kelepcéből kijut
ni -  ráégett a magány. Számára az ebből 
való kitörés, valaminek -  bárminek, kör
nyezete férfitagjainak, az erőszakos „sze
relemmel” keresztfára feszített Gönczi 
Dénesnek, az így hoppon maradt tenye
res-talpas Marinak, kiterjesztve: a leve
gőnek, amely körül fogta -  birtoklása je
lentette volna a szabadságot vagy annak 
illúzióját.

Álomvilágban, a könyörtelen valósá
got megszépítő könyörtelen álomvilág
ban élt hősnőnk, és megannyi „tartozé
ka”. A maga kisiklott sorsával Béla úr is, 
és a polgárkisasszony végzetét beteljesítő 
Faggyas is. Korábban mindőjüknek meg
volt a szabadság-aprópénze, ám az élet
lugas meghittebb pillanataiba belecsapó 
jajdoni villám elorozta eme kicsiny, de né
melykor fénylő javakat.

Amikor Szendy Ilka a ház kútjába be
ledobja megölt „kedvesét” — a huzamo
san hordott békasókő tonnái jelentik a 
fokozatosan rásötétedő, igazságtevő al
konyt a vágyott szabadság helyett a 
tiltott „szabadság” útjára lép. Minthogy 
a tímár-büszkeség sosem koszorúzta — 
kasztok és nemek egymás ellen — a női 
sorsot (a szőlőhátra fölfutó idő is szíve

sebben foglalt helyet a vagyonos férfiak 
ölében), a szabályozatlan, ám könyörte
len rend ellen föllépő magányos vénlány 
napjai meg voltak számlálva.

Az ötvenéves írót köszöntő G. Kiss 
Valéria (Lélek és történelem), hogy a zse
niális regény bonyodalmát is értsük, 
imigyen ír: „A motívumok ritmusát a 
bűntudat szabja meg, ezért különösen 
jelentésessé válnak a bibliai elemek, a 
húsvéti képzetkor alapideje és a pogány 
mitológia átokrituáléja. Végül a motí
vumok mitikus erőtérbe rendeződnek, 
amely tárgyi elemekből (kő, kút, disznó, 
szekér), bibliai és mitológiai összetevők
ből (csipkebokor, húsvét, olló, kőhordás, 
boszorkány), romantikusan értelmezett 
történelmi modellből (fejedelem), hiede
lem- és folklorisztikus mozzanatokból 
(böjt, liliom, tükör, táltos), pszichopato
lógiai szimptómákból (álmok, látomások, 
automatizált cselekvések, spontán rej- 
tekezés) és a szín- és névszimbolika vál
tozataiból építkezik. A motívumok cent
ruma pedig a társadalmi és gondolati 
tartalm akat szimbolizáló kút.”

A regény súlyát pedig a kitűnő eszté
ta, Baránszky-Jób László határozta meg a 
legfrappánsabban: „A Kő hull apadó kútba 
nem tézisszerűen, de annál megrázóbb erő
vel világítja át a bűn és a bűntudat struk
túráját. Érzékeltetve mindazon erőket, 
amelyek ebben a komplexumban közreját
szanak. Dosztojevszkiji témát tolsztoji lé- 
lekrajzzal és látásmóddal. Művében az iz
galmas nem az, hogy pálcát tör-e a bűnös 
asszony felett — a pálcatörés mindenkor is 
idegen volt a művészi szemléletmódtól -, 
hanem hogy katartikusan végig tudja-e ve
zetni az olvasót a bűn és bűnhődés pokol
körein, épp az emberábrázolás beleélést pa
rancsoló művészi eszközeivel.”

(KOMMUNISTA BÖRTÖNRÁCSOK) 
Az Agancsbozótban a korábban artiszti- 
kusan archaikus, a tájszót is természe
ti ékességként fölmutató nyelv egy kissé 
megzavarodik. Mintha eme különös vi
lág -  barlang a meredélyen mint kiszi- 
dolozott „kis Gulág” -  színét és fonákját 
egyszerre akarná mutatni. A normális 
beszédben és hadovában (visszakérdezé
sek, szószátyár túlmagyarázások s be
szólások, reflexiók, gúnyos megjegyzé
sek) megbúvó fényt és alkonyt. Az időtlen 
idő leng a sziklahámor fölött, amelyben 
három valódi kovács, a mítoszi gyöke
rű-nevű Héfa, Vulkán, Ilmár, és a rejté
lyes módon (KGB-s tudatmódosító álom
cselekvéssel) idekerült (égből pottyant) 
Deres, az író alteregója kardot kovácsol.

Történelmi alakzatokat-formákat föl
idéző kardot, és mindezek összegzése
ként egy olyan vágószerszámot, amellyel 
jól menő, ám furcsa sorsuk kötelét akar
ják -  akár a másik élete árán -  elvágni. 
Szabadnak szabadok ugyan, ám szabad
ságuk komikuma kimerül abban, hogy 
akarva-akaratlan, mert ebből a pokolból 
nincs menekvés, azt a kommunista börtön
rácsot fényesítik, amely sorsuk kettétörő- 
jeként, vagyis hóhérukként funkcionál.

Egzisztencialista regény? A külső ha
talomnak kitett, sorsukba beleszólni nem 
tudó, mézes börtönléttel „megajándéko
zott” ember(ek) iszonytató kálváriája? 
Az idegen erők hatalmában lévő és saját 
zsarnokaiktól szenvedő, a szocializmust 
építő kommunista rendszerek szimbólu
ma. Az „agybajos” kérések kiszolgálása, 
mindent tűrő engedelmességgel, a behó- 
dolás csiganyálára emlékeztet. Amelyen, 
hiába a „Velünk Rendelkező Szándék” pa
rancsa, a Rómánál nagyobb hatalmak is 
el szoktak csúszni. Ha fölhangzik is az 
önmarcangoló, a kiszolgáltatottság ke
servét és szégyenét nyílt lázadássá eme
lő „hol a határ, hol a határ?” — Deres így 
próbálja a rabszolga-létbe belealvó, azt 
elfogadó társait megleckéztetni - , amíg 
a Hivatal, a Kastély, a hatalmi mámor
ban fogant Eszme acélváza le nem dön
tetik, szét nem töretik, addig a rablét 
rablét marad. A Gulág pedig (az embert 
megnyomorító „Recskeknek” és „Duna- 
deltáknak” nincsen földrajza) Gulág. Az 
évről évre megölt szarvas, mítoszi erő
sítéssel, pedig nem más, mint szabadsá
gunk fölzabálása.

„»Verne és Kafka (kezdeni egymással 
mit sem képes) társszerzőségében«, az-

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

az széttartó erőkből, egymást csupán 
monumentális paradoxonként elvisel
ni képes elemekből írt regényt Szilágyi 
István. Magányosat és társtalant is
mét, fel nem címkézhetőt, skatulyába 
bele nem gyömöszölhető!. Enigmatikus 
parabolát eposzi terjedelemben: miti
kus szakácsművészeti robinzonádot és 
vasipari Cantata profanát; naiv mesét 
és hipertudatos regényt; mindent tudni 
vélő és mindenről beszélni kész esszéfo
lyamot; s -  közben -  tiszta és költői be
szédet az emberről” (Takács Ferenc: A 
história és a mítosz).

(IZZÓ ÉLET) Bár a Hódoltság za
varodott, történelem szülte földrész és 
kényszerállapot, parancsuralmi rejté
lyek tárháza, a Hollóidő „szabados” sza
badságkívánalommal megnyitja az or
ganikus lét fintoraként, ugyanakkor a 
mítosszal s mágiával erezett tudás — az 
élni szerető folytonosság — képében te t
szelgő kalitkát. Melyben — történelmi 
regény az idő futára? -  a XVI. századi 
Erdély, a hitviták és minden háborús
kodás ellenére a bagzó élet (valaminő 
megnevezhetetlen erejű élni akarás), 
s megannyi hús-vér hős valóságos és 
álombéli gondolata és cselekedete áll a 
fókuszban.

A reveki kilátótoronyból -  Terebi 
Lukács tiszteletes, Fortuna Illés, a ti
tokzatos, ezerarcú magánzó, Tentás, 
a tiszteletes úr apródja, krónikás 
(véghetlen idejű történetet lejegyző s 
kicsinosító énekmondó) és az őket ki
szolgáló hölgykoszorú, összes cseleke
detével ezt a magaslatot építette -  lát
hatni-e ama későbbi, levágott fejekből, 
koponyákból épített piramist, s nemkü
lönben az új nemzedék honfoglalását? 
S a „világmértanba”, melyet akkor is 
Európa enciklopédikus fölénye szimbo
lizált, beletartozik-e eme kicsiny, gya
korta átokkal vert földrész „emberség- 
mértana”?

Szilágyi két részre osztott regé
nye (Lovat és papot egy krónikáért; 
Csontkorsók) — időbolyongásával, s a 
hétköznapi és egyszerre mágikus-mito
logikus lét személyről személyre törté
nő felparcellázásával -  újra csak azt a 
szinte megfogalmazhatatlan világmo- 
dellt állítja elénk, vérbő nyelvével, a r
chaizáló tájkép-mosolyával, amely pá
lyája kezdetétől fogva izgatta-izgatja. 
Benne a kiszámíthatatlanul cselekvő 
idő izzik, minden történésében ott lele
dzik valaminő organikus — mindenkor 
költőivé duzzasztott — létmagyarázat.

„A Hollóidő megfejthetetlen titka ma
rad — írja Márkus Béla a Titkok pány- 
váján kerengeni című tanulmányában 
- , ahogy a régmúlt idők, a »török világ 
Magyarországon« történelmi, társadal
mi valóságának és a látomások, álmok, 
jóslatok, csodák természetfeletti képes
ségek elképzelt világának az összjáté- 
kát megteremti. Szilágyi István regé
nye most és mindörökké (jelöletlen, ám 
nem titkos vendégszöveggel): a képzelet 
kivirágzása kánoni kopárság ellen.”
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Legényes
Régi szokás, rögzült rossz, hogy ami

kor valaki ünnepeltről szeretnénk szólni 
ilyen-olyan évforduló, esemény okán -  sa
ját magunkról kezdünk beszélni. A Jeles 
Személyhez fűződő kapcsolatunkról, kö
zös kalandjainkról, emlékezetre méltó 
cselekedeteinkről, sokatmondóinak hitt) 
titkokról.

Meg kell vallani: nehéz elkerülni a csá
bító személyes hangot s miért is tennénk?! 
Engem például egy igen barátságtalan 
korban Szilágyi István „csempészett” be 
szerkesztőnek az Utunk hoz — ma sem tu
dom pontosan, hogyan -, ahol aztán több 
mint harminc nem akármilyen esztendőn 
át „tevékenykedtünk” együtt, s ha nem 
csal az emlékezetem: anélkül, hogy bár 
egyszer is komolyabban tengelyt akasztót-

Szilágyi István felolvas a  4. Kolozsvári M agyar Napokon

tunk volna irodalmi vagy morális dolgok
ban. Ez nem kis teljesítmény, mivel -  al
katilag, földrajzi honnan-származásunkat 
tekintve, eltérő társadalmi szokáscsoma
gunkat cipelve, vagy csak a közösségi te
vékenységekhez való viszonyulásunkat 
vizsgálva is -  meglehetősen különböző he
lyekről, más-más hangulatú népségből 
származunk. Továbbá: a költő, jelesül e so
rok írója -  ha mindent egy lapra tett föl -, 
bizony gyakorta szószátyár, amikor nincs 
papír előtte; néha fölöslegesen tárulko
zó. Ennek meg — a saját költészetén kívül 
-  semmi és senki hasznát nem látja. Tán 
csak az olvasók s az irodalomtudósok.

A prózaíró azonban nem -  mert nem le
het -  ilyen.

Szilágyi István pedig prózaíró; meg
dönthetetlenül és irgalmatlanul.

(Az ehhez hasonló, valójában fölösle
ges, ám ilyenkor kikerülhetetlen „felfede
zéseket”, kérem, nézze el nekem!)

Társunk-bajtársunk írott életműve (is) 
bizonyítja: aki ekkora vállalkozásra ad

ja a fejét mint ő, ekkora utat szándékszik 
megtenni -  s nem akárhogy, de eredmé
nyesen, és ne szerénykedjünk: dicsősége
sen -, annak bizony kemény szigorral kell 
beosztani tapasztalatot, élményt, tudást, 
kikívánkozó gondolatokat. Még az érzel
meket is! Enélkül aligha épülhet olyan 
mű, mely alatt „leszakad az asztal”. A 
prózát más mértékkel mérik, mint a töb
bi műfajt.

Sokat kell hallgatni egy regényíró
nak ahhoz, hogy a hősei jól beszéljenek. 
Valamit sejthettek erről a néhai belügyi 
dolgozók is, mert valahányszor próbál
ták szóra bírni e sorok íróját, nem felej
tették el „csak úgy mellesleg” megkérdez
ni: -  Na és mit csinál Szilágyi István? 
Válaszom mindig s kitartón ugyanaz volt: 
— ír és hallgat.

Ma is ugyanezt mondanám, mégha e 
kurta s kitérő mondat nem is mindig s 
nem is épp így igaz. Hiszen láttam én e 
„nehéz”, azazhogy súlyos szavú írót elér- 
zékenyülve is, igaz: nem akárhol s nem 
akármikor, hanem épp Sóváradon, s épp 
amikor gyanútlan belépett a rég „kira
bolt”, de ma is monumentálisnak ható is
tállónk ajtaján, s megérezte hirtelen egy 
tönkretett világ eltörölhetetlen hangula
tát. Afféle férfias, szemérmes elérzéke- 
nyülés volt ez, alig észrevehető, de ami 
nélkül nincs, nem lehet bejárhatása író
nak a történelembe. Szilágyi pedig a tör
ténelemben jár-kél, lakik, búsong, rikol- 
toz s hadakozik. Legtöbbünk leikéhez épp 
ezért oly közeli. Rokon.

Láttam tehát ezt az urat... — még le
mondani is, mégpedig olyan irgalmatlan 
szenvedélyről, mint a dohányzás, amit 
vallásosan komolyan vett egy időben - , s 
ezek után bármi effélét el tudok képzel
ni róla. A vörösborát azonban nem szeret
ném, ha elhagyná. Jól illik hozzá asztala 
fehér abroszán a palack.

Elég a személyeskedésből! Elbeszélve 
a néhány szükséges emez-amaz e remek 
alkotóról, saját-világ teremtőről, és igye
keztem nem ismételni, amit más hasonló 
alkalommal már az olvasó elé tárhattam. 
Most meg azon töprengek latinos szófű
zéssel, ünnepélyesen: mit nem láttam én 
még cselekedni az ünnepeltet?

Tudom!
Táncolni.
Hallottam Ót énekelni, ismerem a nótá

ját. Gyanítom: néha egy-egy káromkodás 
is megszületett benne, ha csak gondolat
ban is. Láttam állni élők s halottak mel
lett -  sokan s egyedül -, de táncolni nem!

Hol táncolt, táncol hát Szilágyi István? 
És hogyan? Egyedül? Titokban? Otthon? 
Van valahol egy csakis erre a célra szol
gáló rejtett zug, sziklapart?

És melyik a kedvenc, a saját tánca? 
Legényest jár legszívesebben? Csikóst? 
Netán csűrdöngölőt? Hajdútánc?

Bármelyik illenék Hozzá. De lehet, 
hogy a menyecskés a kedvence. Ki tud
hatná?!

Ezen lesz a legjobb eltöprengeni barát
nak s olvasónak az eljövendő idők folya
mán -  mert fontos és emberi.

A többi jön magától. Könyv könyv 
után.

Betű betűt követ. Mint az égig érő...
Mindörökké. Előre!
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FEKETE VINCE

Szilágyi a magasban
Nemrégiben egy társaságban, író és kritikus bará

tokkal és egy odakerült ifjú doktorjelölttel társalog
va, akit egyik kedves kritikusnő hozott az asztalunk
hoz, mint egy nagyon jó fej gyereket, a mai leglegekróí 
beszélgettünk, amikor egyszer csak -  honnan, honnan 
nem —, mint amikor az ital „megivódik”, felvetődött az is 
egyebek mellett, között, hogy nocsak, sorolnánk fel az 
ezredforduló három legnagyobb regényét.

Egyet kapásból rávágtunk mindannyian.
És nem az volt, amelyik nemzetközileg satöbbi, sem 

az, amelyik az úgynevezett kánon csúcsán satöbbi, ha
nem egy harmadik.

Na és akkor, tette fel provokálóan a kérdést a dok
torátusa felé tartó kritikus szemébe nézve, kicsit még 
az asztalon át is hajolva, és talán egy picit borosabb ve
hemenciával egyikünk, melyik a másik kettő? A másik 
kettő nem jutott eszébe a lábszusztól, vagy ki tudja, mi
től az ifjú kritikusnak (sem), s a helyzetet gyorsan men
tendő, az ifjú felállt az asztaltól, kikérte magának ezt a 
hangot és sértetten kivonult az előtérbe.

Körülbelül jó két kőhajításnyira ültünk a kolozsvári 
Szent Mihály templomtól, annak égbe nyúló tornyától, 
amelybe a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával -  kivé
telesen -  felengedték a látogatókat. Most már nem em
lékszem, hogy 220 vagy 180 falépcsőfokon kell-e oda fel
menni, pihenőkkel, újabb nekirugaszkodásokkal, újabb 
meredek lépcsősorokkal. Felfelé kapaszkodók és lefelé 
tartó vigyázkodók között igyekeztünk fel mi is ketten 
a szép augusztus végi délutánban. A körerkélyen eny
hén remegő inakkal körbejártunk, fényképeket készí
tettünk az alattunk jövő-menő, aprócska emberekről, 
az épületekről, a város keleti, nyugati, déli látványáról. 
Visszafelé menet aztán, a körerkélytől olyan tíz lépcső
foknyira lefelé, a hatalmas rozetták szomszédságában, 
vagy éppen alatt, öles betűkre lettünk figyelmesek. Egy 
név szerepelt ott, szépen, stílusosan belevésve a csiszolt 
kőbe. Hogy az hogy került oda, csak találgatható. Talán 
az egykori templomépítők, egykori templomjavítók, res
taurálok lehettek. Mert nem lehetett azt csak úgy, egy
kori, még akkoriban nem is létező grafittiként, egy-két 
perc alatt szépen, arányos, nagy betűkkel belevésni, 
mondjuk egy ilyen nyílt látogatásos napon sem. És így 
kidolgozni.

Oda idő kellett. Meg nyugalom. Meg eszközök. Satöbbi.

Nekem már akkor rögtön, amikor felfedeztem, és 
most is, akárhányszor rágondolok, egyetlen egy ember 
jut eszembe erről a kőbe vésett családnévről. Égyetlen 
emberhez tudom hozzárendelni ezt a nevet. És mindegy, 
hogy száz vagy ezer szaladgál ezzel a névvel szűkebb 
vagy tágabb szülőföldünk ege alatt. És arra gondoltam 
már ott, akkor, a lépcsőforduló pihenőjében, hogy szinte 
jelképes is lehetne ez itt (ha mindenben a jelképeset, a 
szimbolikust keresnők), ahogy örök mementóként szü
lővárosa központi, emblematikus épületének a belső to
ronyfalába szerényen, nem hivalkodóan bele van írva, 
vésve a neve.

Magasan a város fölött, magasan szülővárosa fölé emelkedve.
És itt az íróról, a Mű szerzőjéről, akinek neve és mű

ve mindannyiunknak rögtön, első helyen beugrott azon 
a borozgatós estén, a templomtól kőhajításnyira, még 
nem is szóltunk.

Hogy az hol, és mi(k) fölött...
Isten éltessen sokáig, Pista bácsi!
Kézdivásárhely, 2013. október 2.

SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 20.

Nemes versengés
A mennyben lakók néha évti

zedekig vagy évszázadokig tartó 
semmittevése egyre nagyobb gon
dot okozott a Mennyek Urának, 
ki kellett találnia valamit, hogy 
a testre várakozók értelmes el
foglaltsággal töltsék el az időt. 
Jézussal tanácskozott ebben az 
ügyben is, s abban állapodtak 
meg, hogy valamilyen szellemi 
versenyt kellene meghirdessenek 
a mennyek lakói számára. Az ér
dekeltek mindegyike szívesen fo
gadta az ötletet. Sokat nyomott 
az is a latban, hogy Isten jutal
mat ígért három díjazott számára. 
A versenyzők mindegyike tudatá
ban volt annak, hogy a lelkeknek 
nagyobb kilátásuk van a verseny 
megnyerésére, ugyanis ők magá
ban az emberi testben voltak je
len, követhették az illető szelle
mi fejlődésének menetét, sőt, el 
is sajátíthatták az agyban felrak
tározott információk tömegét, az 
őrangyaloknak viszont másfajta 
szerepet szánt a Fennvaló, vigyáz
niuk kellett a testet öltött élőlény 
életére, egészségére, hogy a lehe
tő legtöbb hasznot nyújtson em
bertársai számára, ezzel köszönve 
meg Istennek, hogy élnie adatott.

És megkezdődött a verseny. A 
rajthoz állók foglalkozásonként 
egy-egy lelket jelöltek ki, akik 
a leggyakoribb földi szakmákat 
képviselték, így jelent meg Isten 
és Jézus előtt mindössze nyolc ver
senyző. Az őrangyalok belátták, 
hogy nincs semmilyen esélyük, 
így hát lemondtak a versengésről.

Az író azzal kezdte, hogy olyan 
információról akar beszámolni, 
amelyről Istenen kívül senki sem 
szerezhetett tudomást, s elmond
ta, hogy Dosztojevszkijt tizenhá
rom világhírű író tartotta roko
nának, mesterének, ihletőjének, 
nevezetesen Nietzsche, Kafka, 
Gide, Francois Mauriac, Malraux, 
Huxley, Hesse, Stefan Zweig, 
Thomas Mann, Miller, Camus és 
Faulkner.

A pap arról számolt be, hogy 
van egy passzus Péter közönséges 
II. levelében, amelyet nem nagyon 
idéznek a papok, a hívek sem is
merik, miszerint: „Ti,... zeretteim, 
őrizkedjetek, hogy az istentelenek 
tévelygéseitől elragadtatva, a saját 
erősségetekből ki ne essetek, ha
nem növekedjetek kegyelemben és 
a mi Urunknak és megtartó Jézus 
Krisztusunknak ismeretében. 
Néki legyen dicsőség, mind most, 
mind örökkön-örökké. Ámen.

-  Szép volt, fiam -  mondta az 
Úr - , halljuk a következőt.

— Elnézést, de ezeknél sokkal 
jelentősebbnek érzem azt az infor
mációt -  szólt a történész -, hogy 
az elmúlt évszázadokban a földi 
történészek nem beszélnek arról 
eleget, hogy Rettegett Iván korá
ban, 1570-ben, Novgorod lakosait 
állatokként terelték a város terei
re, a házakat felgyújtották, a fér
fiakat, a nőket és a gyermekeket 
ezerszám öldösték le, kibelezték, 
megfojtották vagy elevenen meg
főzték őket A földi történetírás 
úgy tartja, hogy ez a cár kiszámít
hatatlan gyilkos természetével és 
kegyetlen könyörtelenségével fé
lelmetes hatást gyakorolt a kör
nyezetére, de ennek ellenére mégis 
ő volt az, aki megszabta a modern 
Oroszország sorsának útját.

-  Érdekes, nagyon érdekes -  
vélte az Úr - , ki a következő?

-  Én, Atyám -  jelentkezett a po
litikus. -  Az én emberem egy éle
ten át azt az elvet vallotta, hogy 
egy földi ember életében két ténye
ző számít igazán, mindkettő iste
ni akaratból fakad, s ez a születés 
és a halál. Élete utolsó szakaszá
ban viszont rájött arra, hogy téve
dett, a harmadik tényező, amelyet 
az előbbi kettővel egyenrangúnak 
lehet tekinteni, hiszen meghatároz
ta, meghatározza és ezután is meg 
fogja határozni a földi ember életét, 
sőt, hathatósan befolyásolhatja né
pek, nemzetek sorsának alakulá
sát, az egész emberiség történelmé
be is meghatározó jelleggel beleszól, 
s ezt úgy nevezik, hogy politika. S 
ezt az ember találta ki, gyakorolja, 
és rendszerint tönkreteszi vele em
bertársai életét.

— Minden elképzelhető — mond
ta Isten. — Érdekes teória.

— Az én versenyszámom egyál
talán nem hasonlít az eddig hall
hatókhoz -  mondta a filozófus -, 
mindössze Nietzsche egy aforiz
máját szeretném felidézni, való
színűnek tartom, hogy ezt nagyra 
fogod értékelni, Atyám, és ez ek
képpen hangzik: „Maga az Isten 
sem létezhet bölcs ember nélkül 
-  mondta Luther, és jogosan; de: 
Isten még kevésbé létezhet bal
ga emberek nélkül — ezt már nem 
mondta a derék Luther!”

-  Nietzschével ebben sem értek 
egyet, de mégis érdekesnek tar
tom e mondását, mert ebben leg
alább nem tagadja meg a létezése
met, amellyel kapcsolatban többféle 
megfogalmazása is napvilágot lá
tott, s ezekkel képes volt befolyásol
ni az értelmiségiek egy jó részének 
a hozzám való viszonyulását.

(Folytatása
következő számunkban)
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B a g a t e l l i a n u s

(Rezgőnyárfa)
Itt ülök
a rezgőnyárfa árnyékában, 
az ifjú Borges 
ezt elmének nevezi, 
nem tudja ő  sem, 
hogy a fánál az árnyék, 
több-e avagy kevesebb.
E bizonytalanság 
erősebb a halálnál.

( H o m o  h a b i l i s )

Alszik: gyakorol. 
Dárdahegyet 
és rakétát készít.
Hegyeket tologat.
Obulust veret, 
beleszeret a Holdba.
Alszik: csomagol. 
Csillagvizsgálóval 
fürkészi saját tenyerét.
Jajgat, ha boldog.

(Holdszezon)
Vakok szemüvege a Hold.
Testet ölt általa 
minden, ami nincsen.
A holdkórosok imája 
egyetlen pontból álló mondat. 
Farkasok bibliája a Hold, 
ordasmennyország.
Szerelmesek képernyője a Hold. 
Fénybe fagyott Pompeji, 
megkövesedett pornó.

emlős kőzetek.
Szerves tükörképek 
és dohányfüstből klónozott 
kentaurok, szentek. Emberek -  
ameddig a képzelet ellát.
Sehol egy földönkívüli lélek. 
Sehol egy képzeletfeletti föld.

(Konstelláció)
Idefenn csak sakkozni lehet, 
nyerészkedő hajlamainkat 
szoktatni a súlytalansághoz... 
A  lépések között 
fényévek telnek el, 
pályát cserélnek lassan 
a bolygók s a bábok -  
de mattot kap addig az ember, 
és mattot kapnak a csillagok.

Feltűnő fölösleg gomolyog.
A z elfuserált földi zsigerek 
sugárzó, nyers anyaga. 
Lehettünk volna százkarúak! 
Harmadik szemünkre, 
nikotinbarát szívre meg tüdőre 
nem maradt idő. Mivelünk 
valaki örökké siet.

(Amnézia)
Néha elfelejtem, 
hogy meghaltam, 
s hogy a Földön, 
semmi keresnivalóm. 
Almomban olykor 
kimegy a fejemből, 
hogy nincs is fejem, 
és tkp. álmaim sincsenek. 
Mágikus
amnéziámnak köszönhetően, 
élek, mint bárki más.
A  múmiák titka: 
a felejtés balzsama.

(Vákuum)
A  tökéletes üresség 
metropoliszában, 
galaktikus nyomornegyedekben 
járunk. Ismerős minden: 
a vénséges semmiség 
jéghideg gyomrában 
egymásba zuhan mindaz, 
ami valaha történt. Halottainál 
öregebb itt az ember.
Milyen lármásak odalent 
a Föld-i sírok!

( R a r a m e r  l k a )

Hazakerültem végre, 
lábat lógatok 
a világ végén.
A mozdulatlanság vizein 
hajóztam ide.
Az ott a Szabadság, szobor!
A  semmiből faragott 
műalkotás, 
a tökéletesen túli, 
a leleplezetlen.

A . - . » K i l o m c t r i K

( K e n t a u r )

Mi lakunk itt is, 
ezt az idegen bolygót is 
emberek lakják. 
Műanyaggal párosuló

(Nyersanyag)
Csillaghamuban gázolunk. 
Átutazunk önmagunk 
korábbi halmazállapotán.
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SZABÓ IMOLA JULIANNA 
Liszka hintája
(részletek)
egy kéz
í.
Két láb mélyre. Azt hitte, hogy pont 

elég lesz. Még az eső sem tompította a 
mozdulatait. Csak az arcát kente a föld
nek. Elmosható éjszaka. Nagyanya és 
Liszka az ablakból nézték, ahogy a kerí
tés átkarolja az árnyékokat és hálószerű 
börtönbe zárja a körvonaluk. Nagyanya 
keményre feszített combokkal dőlt a 
széknek. Liszka csak szipogott. Hallgatni 
kellett. Nagyapa elejtette az ásót. Csak 
a nyom maradt. Negyven napon át esett 
a kénes égből. Vizes árkok, lassan sod
ródó medrek. Liszka tó helyett tengert 
kent a szalvéta szélére. Nagyapa még ki 
sem nevette. Hiába állt el a szürkés szu- 
tyok, Nagyapa zakója alatt még zuhogott. 
Liszka éjszaka megálmodta a fát, ahogy 
fáradt gallyakat növeszt és rézbarna al
máin kukacok alszanak. Látta a vizes le
veleken az égig fúrt lyukakat és a vékony 
héjú húst, ahogy rothadni kezd. Hullani 
kezdenek a gyümölcsök, és a nap meg
üti a testük. Foltos szélük belesüllyed a 
zuhanásba. Nagyapa fája volt. Akkor éj
szaka ültette. Egy év se kellett és terem
ni kezdett. Bánatot és félelmet. Csikarást 
és keservet. És ette, csak ette belőle az 
időt. A könnyű reményt. Addig nőtt, míg 
átnyúltak a gyomrán, amíg átszúrtak a 
tüdőn az ágai. Addig, amíg elfogyott be
lőle a levegő. Mint a macskából, aki ha
todszorra ellett, és senki sem akarta to
vább etetni.

2 .

Nagyanya pont három méterrel volt 
messzibb, mint a hegyek. A duzzadt és 
rugalmatlan buckák, amiket lehetetlen 
volt télen megmászni. Liszka félt a hó
tól. A fehér tenyértől, ami precízen te
mette maga alá a tájat. Mint egy tárgyat. 
Álmában az ő fejét nyomta a mélybe. 
Levegőtlenségig takargatta a párkás 
súly. Ahogy régen Nagyanya tekerte a vi
zes fejére a törülközőt. A fullasztó kígyó
zást a levendula friss illata sem csillapí
totta. Aki Nagyanya kezei közé szorult, 
annak fájt tisztának lenni. Szépnek. A tü
kör lassan rajzolta fel az arcát. Csupa ösz- 
szevont bőr és csont, bekeretezve. Nézte. 
Nagyanya közben kicsomagolta a haját és 
tépni kezdte. Ahogy a gallyakat a csipke- 
dős szél. Liszka nyüszörgött. Csomósnak 
érezte az időt, a szobát és még az égbol
tot is. Minden egy hatalmas gubanccá 
gyűlt. Üvöltenie kellett. De a két ujja a 
fogai közé szorult és eltompította a han
got. Nagyanya rámordult. Utálta, ahogy 
Liszka cafatosra harapdálgatja a bőrké
ket, a kicsi és fehérkés darabkákat, amik 
nem tudják eldönteni, hogy maradjanak 
vagy leessenek-e a körömágyról. Liszka 
most nem akart nekik segíteni. Most

csak megnyugtatta a saját teste. A közel
ség, amivel mérhető volt az idő és a távol
ság is.

A tükör foltos fénye tátott szájjal szív
ta, szőröstül-bőröstül nyelte magába. 
Nem sírt. Akkor Nagyanya még kiabált is 
volna. A kislányok a szekrényből bújnak 
elő, szerinte. Vasalt és tiszta ruhában, fé- 
sülten és illatosán. Mint a zsebkendők, 
amiket vékonyka tűvel hímeztek mintás
ra. Nagyapa ilyenekkel törölte az izzad
ságot és a taknyot. A csücskénél húzta 
ki a faros zsebéből, majd gyűrve dug
ta az orrához, a keménykés homlokához. 
Az anyag, mint Nagyanya tenyere, lelke
sen törölgette a párolgást. Estére össze
ragadva feküdtek el a zsebkendők a matt 
fürdőszobakövön. Akár az öreg testek a 
kórházban. Elhasználtan és szomorúan. 
Nagyanya összepöccintett hüvelyk-muta
tóujjal dobálta őket a mosdóig. Hogy utá
na kivasalja, beparfümözze, összehajtsa, 
egymásra fektesse, és eltemesse őket a fi
ókba. Koszos dolog az élet, morogta, ami
kor beleállt a hátába az él. Sokszor fi
cánkolt és szúrt benne a bőr alá tuszkolt 
keserv. Alig láthatóan, de benne élt, és 
néha bökött egyet.

Liszka félig behunyt szemmel néz
te, ahogy csipegeti a hajszálait. Ahogy a 
gesztenyebarna kócba meríti a fésűt és 
rezzenéstelen kegyetlenséggel húz rajta 
egyet. Tűrte. Repkedtek a vékonyabbak, 
törtek a gyengébbek. Tűrt. Nagyanya 
ilyenkor volt boldog. Törődhetett. Ahogy 
régen a lányával, most az unokájával. De 
már nem volt benne puhaság. Már dörzs- 
zsé keményedett a selyem. Bánattá a tü
relem. Egyszerre akarta szeretni és bán
tani. Megtanítani neki, amit a lányának 
nem tudott. Kulcsot adni a titokhoz, ami
be be akarta zárni. Hogy el akarjon majd 
szökni. De majd ne menjen közel a kút
hoz, vagy ne keressen férjet. Merjen nem 
szeretni. Nem hinni, és nem jónak lenni.

Nagyanya cirka tíz éve nem tudta, hogy 
akarta-e, akarja-e, hogy isten meghagy
ja őt neki. Ha már a lányát elvitte. Ezt a 
kisebb és távoli testet miért hagyta meg? 
Ezt a foncsorszerűen vázolt hasonlósá
got miért tartja az arca elé? Csak annyit 
mondott mindig, ha faggatták: Szeretem, 
mint a két ujjamat. Hiányozna, de három 
ujjal is kéz a kéz.

3.
A lábujjig ért a dunyha. Hatalmas 

tollpihék tömték dagadtra a hasát. 
Nagyanya kirázta reggelente. Az ab
lakba fektette, majd paskolta. Máskor a 
tésztát gyúrta így. Liszka utálta a má
zsás és pöffeteg takarót. A fülledt ölelést, 
ami maga alá temeti. Izzadnia kellett. 
Vergődni és fulladni. Mint negyven fok
ban az erkélyen. Levegőtlen csendben, a 
langyos műanyag peremben áztatva a bő
rét. Eltakarta ilyenkor a szemét. A tenye
re vékony vonalakban engedte át az égető

fényt. Titkos zugként fedte el az eget. Ha 
nem látott senkit, talán őt sem látta sen
ki. Nagyanya csak rázta. A por fellibbent, 
elszökött. Pöttyökben bújt a távol sár
gás kabátjába. Markolta volna. De nem 
engedte a zsibbadás a kezét. Elképzelte, 
ahogy Nagyanya elejti a dunyhát és az le
zuhan. Kiszakad belőle az idő és a lúdtol
lak összeölelik a napsugarak szőtte rést. 
Szabadok lesznek. Akár Nagyanya ősz 
haja vagy az ártatlan szél. De a paplan 
csak feküdt. Foltokkal és törött gombok
kal. Büdös és csomós hassal. Rengeteg 
nyárral és testtel a mélyén. Liszka nem 
akarta feltépni. Nem akarta kiszakíta
ni. Csak a titkot akarta. És egy másik 
dunyhát, másik éggel, egy másik ágy
ban. Megvárta, míg Nagyanya kimegy a 
huzatért. Liszka beletúrta a kezét a sű
rű és vaskos pocakba. Fehér volt. Könnyű 
és bársonyos. Mintha egy felhőt boncolt 
volna szét. Hullani kezdett az eső. Nem 
kopogott az ablakon, csak finoman lib
bent az üvegnek és a földnek. Azt hitte, 
hogy majd tovább tart. Hogy majd min
den más lesz tőle. De csak a félelmetes és 
nehéz másodpercek maradtak. A vaj sár
ga tollak összeposhadt, magányos dúca. 
A zuhanások. Ahogy betakarják a mell
kasát, mint egy váratlan veszteség, amit 
nem lehet leemelni. Csak ha elviszi egy
szer egy idegen szél.

4.
Liszka enni kért. Nagyanya meg 

sem fordult. A rezsóhoz tapadt a ha
sa. Ilyenkor bemásztak a halott gyere
kei a fülén, és nem engedték beszélni. 
Velük játszott, nekik kavarta a rántást. 
Odaégett. Liszka finoman húzta a szok
nyáját, hátha. De Nagyanya fekete fal 
lett. Kemény és dohos. Bevehetetlen. 
Nagyapa ilyenkor magának terített. 
Csak Liszka kért volna grízt. Szerette, 
ahogy a kanál belemerül és kiemeli a 
tányér közepét. Ahogy a kakaós várból 
szöknek a tejkatonák és minden sebet 
betemet az édeskés géz. Csak Nagyanya 
nem csinálta hígra. Csak ő kavarta ad
dig, amíg pont falfehérkés lett. Nem for
ró és nem hideg. De Nagyanya nem szólt. 
Belül gyerekek sikítoztak és viháncol- 
tak, majd kifutottak az arcára és szét
húzták a száját. Mosolygott. Nekik varr
ta feljebb a szája szélét. Nagyapa tudta, 
addig kell kimenni a kertbe, amíg el
halkulnak, de még nem tűnnek el telje
sen. Hiába az övéi is. Zárva volt, kívül 
és belül is. Liszka felkucorodott a szék
re. Várt. Ismerte a pillanatot, amikor ki
futnak az árnyak és eltűnnek, akár a 
gőz. Ismerte, amikor Nagyanya keze le
csúszik a kinyúlt mellkasán, odakap a 
hasához, és nyög egyet. Kitátja a száját, 
mint egy ajtót. Azok meg futnak, egé
szen a szürkésre kent égig. Ott nincs se 
hideg, se meleg. Mondogatta Nagyanya, 
ha félt rájuk gondolni. Majd belemar
kolt a kezével a hasába. Tépte. A renyhe 
bőrt, a nyomokat és az éveket. Az üres
séget. Liszka csak ült. Belebújt a jövő vé
kony kabátjába. Nem fázott. Még nem 
volt miért.
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H O R V Á T H  E L Ő D  B E N J Á M I N
Szerda,
szirmok Panninak
Ezen az udvaron a meggyfák 
évek óta hullatják szirmukat. 
Másnap van és szerda, 
s a szerdák száma életemben 
megegyezik a hetek számával.
Még bent alszol ágyamon, 
néma démon, fáradt angyal.
Sokat ültem itt a másnapokkal. 
Kellenek ezek a helyek, 
ahol majdnem ugyanúgy van 
minden mint volt akkor, 
pont egy éve és kettő', három 
és még hány akkor volt 
és jön és lesz majd ez is.
Hányat magunk mögött hagytunk, 
szívem, csak mi ketten.
Mind véges ahogy végtelen 
-  didergek itt szerelmesen.

Pont egy éve írtam neked 
azt a lelkes vallomást, jövök rá 
és visszalapozom. Előtte, 
mint annyiszor, próbáltam 
megírni végre valami nagyot, 
hogy nyíljon meg az ég 
és keljen fel az összes halott, 
vagy mit tudom én. Nem ment. 
így múltak oldalak, napok.
Míg eljött egy hűvös hajnal, 
kiültem ide mint most is, 
ránéztem az üres oldalra 
és felírtam egyetlen mondatot: 
Szirmok hullanak a kávémba 
ezen az udvaron. — nyitó kép, 
mielőtt elkezdtem azt a vallomást, 
mottó, prológus, kulisszatitok 
vagy mit tudom én, ki vagyok.

Tudom, hogy néha nem vagyok, 
csak pánik, kényszerállapot, 
halántékomon démon dühe pattog, 
hogy beszarik tőle az angyalom is. 
Nehéz velem -  nálam jobban tudod.

De van egy belső' udvarom, 
hol szél szórja szét a szirmaim, 
vonást cserél az arcomon 
kávé és pulzáló ütem, 
a reggel amiből mindig megéltem, 
leleplezőm, zeném a némafilmben.
A démonok között oda igyekszem. 
Ott vannak fáim, ott vagy.
Te másnap, szerda, hajnal.
Te akkor ami most van.

Csak gyűjti a szél a szirmokat
és titkokat, közös utat,
ahol majd veszítünk mert találunk
és találunk mert veszítünk
házat, bort és ablakot,
kenyeret és harcokat
és áldjuk, átkozzuk sokat,
ahogy köztünk vihar szorong,
kirobban, aztán összehoz,
ahogy a mondatmagány egy oldalon

ráébred másik mondatára.
Meggyfát havaztat a hála.

A reggel általában műhely, 
helyet keres a szív vagy helyet képzel 
s a szerda elkezdődik lassan.
A kulisszák mögött tavasz van.

2011. április 27.

Kelenföld
(Omázs á Brodszkij)

A cseréptető nyugodtan ül a fák közt, 
nincs semmi különös a tájban, 
csak a halál ahogy meditál 
mint egy feszült diák, 
érné már el végre a nirvánát.

Kitörni kész. De csendben vár a vulkán, 
a háttérben lassan jön és távozik 
a vonat, sípja mint az űrhajók jelzései, 
egy világon túli világból 
behatol ide, a leghátsó szobába: 
Minden rendben, Houston.
Az ű r mint a kávé, szemcsés, fekete.
Visszanézni a földre olyan
mint megszületni újra. Mint a fán
az alma. Ahogy Simeon
várt Krisztusra. De ezt te
úgysem érted, Houston. Nincs probléma.
Itt élek már hosszú idő óta.

Aztán rád gondolok. Valahová sietsz, 
alig kapod fel harisnyád és mi lesz, 
ha el kell mennünk innen is, 
majd megváltozik minden, 
tűzforró szél jön, felhők gyűlnek, 
kopog a halál a cserepek hátán.
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A májusi viharok hasonlítanak rám, 
ahogy minden kitörik és megtelik 
és változik, ledobja súlyos ruháját, 
aztán egyszerre könnyű, 
minden megy tovább, 
elmúlik minden, elmegyünk innen, 
találunk lakást, nyelvet és dohányt, 
erkély, cseréptető, körötte 
tölgyfa vagy fenyő, űrhajók, nirvánák. 
Miénk lesz a legszebb kilátás.
Come as you are. Még állok az erkélyen 
kicsit, amíg csendesedik, aztán megyek, 
eló'kotrom a marihuánám.

Hallasz engem, Houston?
Az űrhajót m ár nem tudom 
megjavítani. Két hold van, váltják 
egymást, az egyik fényesebb 
és tisztább. Szinte biztos már, 
hogy élnek itt mások is, az élelmem 
fogytán. Igazán eljöhetnél értem.
De tudom, neked folytatnod kell 
a részletes munkatervet 
és fontosabb egy polgárnál 
az anyaország. A hegyeket nézem, 
olvasom a Koránt. Vajon a bolygók 
meghallják-e a hit hívó szavát?
Talán majd egyszer elindítom őket
és megérkezek hozzád,
mint a zuhanó Phaeton, Houston.

2011. május

Könnyű másnap
Megint egy ismerős vasárnap. 
Augusztus lassú, kérdőre von, 
hány éve ülsz itt. Körülményesen 
teszi fel kérdéseit, tűz 
a nap, még várnod kellene.
Alattad a város ébredezik.
A hajnali derengésben 
távoli zúgást hallasz.
Hosszú folyamat ez is,
ahogy az volt mindegyik,
és soha meg nem adsz egy választ.

-  Nem tudom. -  mondod mosolyogva, 
majd gyorsan hozzáteszed:
-  És ne is tudja senki.
Nyár volt és lassan ősz, 
egy harapás a vállamon, 
két szó Istennek a kapuban, 
belépés előtt, bűnös malőr.

Még mindig nem vagyok otthon, 
pedig otthon ülök, egy udvaron, 
egy utcán, egy konyhában, 
egyben a szent konyhák közül, 
ahol nevetés van és bor, 
vízből bor, borból kávé, 
éjszakai folyamat, szimpozion, 
örök béke (itt lehet dohányozni).
Vad mozgolódás, konyhaforradalom. 
Mindenki, aki körben ül, érzi, 
minden más helyszín idegen, 
csak mi vagyunk e szűkös égitesten.

De már jóval korábban kezdtem 
tájékozódni tiltott ösvényeken.
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Napozó testek, nők, karnyújtásnyira, 
hogy dobogott a taknyos kicsi szívem 
és hogy féltem, riadt vadállat, 
hogy kitudódik amit tettem.
Mindig az a farkas a szememben, 
a torkomban, az ölemben.

Benjámin voltam, az elsőszülött, 
mind közül a legkisebb, 
akit ajándéknak neveznek.
Hogy csaknem belehalt,
amikor megszült. Két karom van,
két szemem, két szívem
és egyik fél a másiktól,
mert a másik nem beszámítható.
A bűn zsoldja a halál, 
mondták, a halál, a halál.

És egyik megöli a másikat,
de az feltámad, aztán megint halál.
Még mindig nem vagyok otthon,
mert az egyik szívnek a másik
mindig idegen, csak a morgás,
csak az érvek mindenfelől,
csak néha-néha csendesül
egy-egy felszentelt menhelyen,
egy konyhában, egy tábortűznél
(mert a tábortüzeknél nincsen félelem),
egy másnapos vasárnapi kertben.

Úgy épül fel, hogy folyton összedől. 
Nem mondom el és ne is tudja senki, 
milyen egy ilyen didergő téli éjszaka, 
egy félidegen külvárosban, 
ahol mindenki ott van még, 
mindenki él és éljenek, 
éljenek túl még legalább 
három telet, hogy aztán 
három télen át mondogassam: 
a bűn zsoldja a halál.

Mások halála az én bűneimért, 
mert meg akartam tartani őket 
magamnak, késő volt már, 
késő, sötét február, Kolozsvár, 
késő hóvihar márciusban, 
késő májusi szerelem 
és késve mosta ki a testem 
egy távoli partra a nyár.
Későn kérdezel róla engem, 
augusztus, dicstelen győzelem.

Budapest. Nagyvárad. Péntek 
tizenhárom, vén kurva, Kolozsvár. 
Benji, nem a te hibád.
Mondja valamelyik szívem, 
mutatja valamelyik karom, 
könnyezi valamelyik szemem, 
de nem érdekes, ne tudja senki, 
mert még semmi nincs kész, 
mert ősz volt és lassan tél, 
átváltozásommá lettél, 
kísérőm a sötétségben, 
tanúm a démonok között, 
ha voltak is jó  pillanatok.

Elcsábított az, aki lehettem volna. 
Megijesztettelek és akartál, 
de mégsem hagytál el, 
hogy végül én űzzelek el téged.
Hogy megbánjam és könyörögjek.

Egész életemben két szív között 
minden ígérettel visszaéltem.
Spuri, fű  és rengeteg alkohol 
tartotta életben két felem, 
így utaztam lefelé menet, 
emlék, amire nem emlékszem.
Ahova merültem, végül csönd lett. 
Elhagytam és elűztem mindent, 
hogy újra megtalálhassam őket.

A  Szabadság-hídon át 
először úgy tűnt, kezemben tartom 
mindkét partomat, én döntöm el, 
folyom mikor apad vagy dagad. 
Aztán évekkel később, 
átkelve rajta újra,
az egészből csak a megázás maradt. 
Vihar, amit magamra hoztam, 
de ennyi volt kezem a rendezésben. 
Hogy végül ázzak, meglepődjek csendesen.

Mert ez a teljes út, a kedves, 
gyanútlan állomások, a tűz, 
a szorongás, a reggelek, 
az elkárhozás megkörnyékezése, 
a merülés, az őrökkel való 
cselezgetés, a lebukás, 
történetem egyre táguló körei, 
a szakadék mélyén a hirtelen csönd, 
az elkeseredett kapaszkodás,

a mindennapi ideálhalál, 
a kierőszakolt feltámadás,
Jákob harca az angyallal,
Benjámin harca Jákobbal, 
a farkas harca Benjáminnal, 
az angyal harca a farkassal, 
így tovább, égszakadás-földindulás, 
ez az egész félőrült bagázs, 
minden város, domb és kert és part 
mostmár feltérképezhetetlen, 
könyvbe nem fogható, 
legfeljebb egy szóba, 
amit nem ismerek. Ennyi, 
mert válaszom nincs 
és nem is tudja senki.

Mégis úgy akarta valaki, 
hogy megint egy ismerős vsasárnap, 
megint ez a könnyű másnap, 
ahol minden ami történt: 
idegen, és így lehet régen ismerős, 
így lehetsz mindenhol otthon.
Ez ad alkalmat a fegyverszünetre.
Pár szál cigi, sűrű, fekete kávé.
Hogy aztán megint izzadj a nap alatt 
és megint üvölts a holdnak 
és megint kiérj egy hegyoldalra, 
alattad a város ébredezik.
Mert én csak a végén hálás szeretnék lenni.

A  hajnali derengésben 
távoli zúgást hallasz.
-  Könnyen felismerlek, tenger.
-  mondod mosolyogva, 
és elindulsz arra,
ahol feltételezésed szerint 
húzódhat a partvonal.

2012. augusztus

Való világ
Pár könnyű szó, ez volt ítéletem.
Ezúttal nem mondhatom azt, hogy nincsen.
Mert itt vagyok és látható:
nem szó a szem, nem tárgy a test, szívem.

Hadd forduljon meg, bármily szomorú. 
Ablakban macska, kávé, szélcsend, reggel. 
Most cigizek, ez nem a szerelem.
Nem megbocsáthatatlan semmi sem.

A macska néz. A másnap mozdulatlan. 
Nem köt ború. Nem köt szerencse, 
csak ülök és vigyorgok itt a fordulatban. 
Nem szükségszerű, uram, ez a háború.

Egy bablevest főzök neked, hideg valóság. 
Nem hagyok minden sorban invokációt, 
elég egy festett kép, fotel, bársonykabát, 
hogy körbenézz: minden tárgy ismeri helyét.

Minden nő meg fog csalni egyszer 
és minden férfi sírni fog mint a gyerek, 
minden férfi figyelmetlen seggfej 
és minden nő ugyanolyan beteg.

A  boldog az, ki ért az alkalmazkodáshoz 
és megtanulja, hogy minden egyre megy, 
mert minden nő, de minden férfi is kurva, 
és boldogtalan, ki kényszerből fizet.

De a reggelekben nincsen semmi oldal, 
csak a történet, mi éppen nyugszik bent, 
pár könnyű szó, hogy lassan helyet foglal, 
egy üres tér, mit be kell népesítened.
*

A macska idejön, hogy simogassam. 
Mindegy, ki alszik ágyamon míg fő a kávé 
-  örülni fog neki. A  macska megunja

és elmegy,
majd valaki más, kit hajt a láz, keresheti.

2013. január

A »«**  K lLO M E TR lK



HELIKON

ANDRE FERENC

„533 És ezt is megírod?”
„Elmesélhetném csak idézetekkel. 

Megúszhatnám, hogy beszélni kelljen ró
la”1 -  szól a 311-es polaroid, és én is így 
vagyok a kötettel, nehéz beszélni róla, mi
vel elképesztően szerteágazó, szubverzív 
és poliszemantikus.

A kötet kompozíciója sajátos, a rö
vid, maximum egy-két mondatos szöve
gek mindössze számokkal vannak ellát
va, mégis kommunikálnak egymással, 
átjárnak a kötetben és a köteten túl is. 
Rendesen összezavarja az értelmezőt 
olyan kiszólásokkal, mint „052 Ez más
képp van, mint gondolod”2, vagy „ha rosz- 
szul érted félre, az egész nem jelent 
semmit”. Azaz a mondatok precizitása 
önmagában jó eséllyel hamis. „181 Ami 
2 mondatnál hosszabb, az hazugság”,3 de 
ami annál rövidebb, az nem lesz feltétle
nül igaz. A „316 Bármelyik mondatom le
írhatnád”4 polaroid szépen demonstrálja 
a költészet banalitását, azt, hogy bármi 
lehet vers, amit mi annak gondolunk. 
Szövegek, melyek túlmutatnak magukon.

Az egész úgy melankolikus, hogy köz
ben a fanyar humor tartja életben. A ke
serű humor, mely hallgatásba fordu. Ez 
a kötet a csendes ember költészete. Azé, 
aki két mondatban meséli el az életét, a 
tragédiáit. Vagy egy szóban. Vagy csak 
kandzsikkal írja le. Vagy, ha megkérde
zik a „mivanvelemről, vagy valami más 
közepesen érdektelen dologról”,5 válaszul 
egy youtube-linket küld. Ilyen ez a kötet. 
És mégis mozog. Ha igazi hermeneutikai 
vizsgálat alá óhajtanánk vetni a köte
tet, megfigyelhető, hogy minden oldalon 
prímszámnyi polaroid található, 1, 2, 3, 
5, 7, 11, 13, és a versek számozása mint
ha teljesen véletlenszerű lenne, holott ko
moly szerkesztés eredménye.

Bár a polaroidok dekontextualizáltság 
látszatát keltik, mégis bizonyos szö
vegkörnyezetben vannak, egymás mel
lett vagy egy oldalon, és ez befolyásolja 
őket. A szövegek értelmezésekor segítsé
gül jöhet a szerző életműve, jelen esetben 
egy első kötet és jó néhány slam poetry 
szöveg. Az anya elvesztését feldolgozó 
Dalok a magasföldszintróí sorai még itt 
is visszhangzanak, („344 Bent alszol”),6 
az sem véletlen, hogy a szintén hason
ló témát feldolgozó Esterházytól idéz, A 
szív segédigéiből. Ez a többszörös átjá
rás igazolja a fogalmak sajátos jelenté
sét. Újradefiniál mindent, hiszen a nyelv 
sosem egyértelmű, még ha vannak is kö
zös gyökök a szavak jelentéseiben, azért 
a konnotációk, magánszimbolikák telje
sen másképp működtetik a kifejezéseket 
(„356 Halálfélelem és halálfélelem között 
is van különbség”).7 Ilyen például a külön 
oldalra, magányosan kikerülő polaroid: 
„051 Tej”.8 Ez önmagában sokmindent je
lenthet, de az előző kötet ismeretében a 
tej fehérsége a klinikai szoba ködszerű- 
en rikító, steril fehérségével és az anya
tej hiányával azonosulhat, amely pusz
tán tejporra redukálódik. Érdekes, hogy 
pont azt az idézetet veszi át Esterházytól, 
mely visszautal Aranyra,9 akit Petőfi el

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

vesztése befolyásolt mélyen, mintha elis
merné, hogy ezek a szövegek már a száj- 
hagyomány részének számítanak. És a 
polaroidoknak is ez a sorsa, sőt rendelte
tése: sms, Facebook-posztok, gördeszká
kon felirat, lányokon tetoválás és szám
talan más felhasználási módjuk van. 
Ettől lesz menő és nem kommersz. Simon 
Márton nem állítja, hogy az élet igazsá
gait tartja kezében az olvasó. Ebben a lí
rában asszociációk, foszlányok csiszolják 
a tozító emlékezés által okozott káro
kat. Egy ilyen szűkülő nyelvben próbálja 
meghatározni magát tömör kifejezések
ben, melyek bár aforisztikusak, mégsem 
kategorikus imperatívuszok. Van egy 
dekontextualizált frázis, amelynek mil
lió jelentése lehet, és ez a millió jelentés 
teszi igazán költészetté a szöveget. Igen, 
van benne szorongás, van benne önirónia 
és van benne nosztalgia, ahogy minden 
egészséges emberben, de a már-már sze
mérmetlen őszinteség teszi a kötetet iga
zán szerethetővé, mert az olvasó, azáltal 
hogy másban látja meg saját esendőségét, 
magára ismerhet.

Az érzések nincsenek pontosan kodi
fikálva, nagyvonalúan dobálózik velük. 
A kötet azzal kerüli el a giccset, hogy a 
fogalmakat nem abszolutizálja, hanem 
mindegyiket sajátos hangulatúra fes
ti. Itt a nyelv tükör, amit mindenki más 
szögből lát, és mindenki csak a saját ér
zékelése alapján tudja befogadni eze
ket a szövegeket. Elismeri őket azoknak, 
amik: egyszerű kifejezések, talán klisék, 
de valahol mégis képesek meghökkentően 
mélyre ásni. Ereje abban áll, hogy a köz
helyek jelenlétét elfogadja, nem fél tőlük. 
Hiszen valami nem attól irodalom, hogy 
ezeket görcsösen kerülni próbálja, hanem 
attól, hogy úgy használja a közhelyeket, 
hogy közben elfogadja őket annak, amik. 
Ettől lüktet az egész líra, mert élő, mert 
elképesztően emberszagú. Olvasáskor 
nem az idős bölcs kinyilatkoztatását 
érezzük, hanem azt a havert, akivel né
hány sör után „költőre” ittuk magunk és 
próbáljuk meghatározni a világot, benne 
önmagunkat is. És már mindegy, melyik 
mondatot mondja a szerző és melyiket az 
olvasó, mindkettőnek ki kell egészítenie a 
másik kijelentéseit. Ez, kérem szépen, in
teraktív költészet, ez nem belegyömöszöli 
az éhes olvasó szájába az életigazságokat, 
hanem kipakol 533 összetevőt, és hagyja, 
hogy az olvasó ebből készítse el magának 
háromfogásos lírai ebédjét.

A kötet mondatai valóban polaroid- 
fotókra hasonlítanak, egy adott pontot 
örökítenek meg az időből, egy négyszögű 
térszeletet, benne egy elcsorbult emléket, 
hiszen évek múlva már nem az esemény 
jut az ember eszébe, hanem a fotó. A fény
kép segíti az emlékezést, de ugyanakkor 
be is árnyékolja azt, akárcsak ezek a szö
vegek, szavak, mert egyetlen szó is lehet 
költemény, a szétcsorgó ködfehér világ az 
ölben, mely úgy savanyodik ránk, akár a 
szájban a tej.

*ía’ láthatatlan

Az irodalom médiuma már nem elég 
ahhoz, hogy kifejezze az emberi elme 
komplexitását, ezért fordul a japán, az an
gol nyelvhez, a számítógép mádiumához 
(„036 anya001.jpg,”10 youtube-link -
mely Gnarls Barkley Blind Mary című 
dalát hozza elő, System of a Down uta
lás), a Cseh Tamás-, Esterházy-, Parti 
Nagy-, Borges-, Kosztolányi-idézetekhez, 
autotextualitáshoz, mert csak így lehet 
valamit elmondani. Rövid mondatokban, 
aforisztikusan, hagyva, hogy az olvasó 
utána keressen és kitöltse a hiányzó űrt 
önmagával. Egyesek szerint talán túl fel
tűnően műveli a szerző saját marketing
jét, szerintem inkább zseniális fogás ez. 
A szerzőnek nem kell tetszhalottként vi
selkednie, jól teszi, hogy él az internet 
nyújtotta lehetőséggel.

Tudományosan fogalmazva: ez egy dif
fúz poétika, úgy lép túl magán, hogy nem 
keresi a transzcendens bizonyosságot, 
pusztán a profán egzisztencia disszonan
ciáiban alakul ki a hiány, amelyet a nyelv 
tökéletlensége okoz. Azaz tökös.

Simon M árton: Polaroidok. Libri, 
Budapest, 2013.

Jegyzetek
’Polaroidok, 54. o.
2U.o.l3. o.
3U.o.lO. o.
4 U.0.56. o.
5 Simon Márton, Dalok a magasföldszintróí, 
L’Harmattan, Budapest, 2010, 27. o. (Szeretnék lenni, 
de nem)
6Polaroidok 44. o. és U.ő., Dalok... 31. o. (Háromnegyed 
négy)
’Polaroidok 55. o.
8U.o. 80. o.
9„419 Zengő érc vagyok és pengő cimbalom. Rohadjon 
meg mindenki. Gyűlöllek." U.o. 60 o., valamint 
Esterházy Péter, A szív segédigéi, http://dia.pool.pim. 
hu/html/muvek/ESTERHAZY/esterhazy00033_ 
kv.html
10 Polaroidok 71. o.
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Egyén, nemzet és nyelv
A mai nemzeti romantika a tények is

merete nélkül sző kies, rózsaszín ábrán
dokat a sámánizmusról, az Arvisura nevű 
ujjszopadékról, a sosemvolt nemzeti egy
ségről, összetartásról, amit az a csúnya 
Szent István tönkretett.

Helyes tisztázni a fogalmakat, és meg
engedni más lehetőségeket ott, ahol a for
rások bizonytalanok.

Ugyan hol lehet mérget venni rájuk? 
Először jó tudni, hogy a nomadizálás kó
borlás helyett legelőváltó gazdálkodás volt, 
általában egy folyó mentén -  ha akadt 
ilyen a közelben. Nyáron északra, vagy a 
hegyekbe mentek, télen délre és a lapály
ra. A nyelvtörténészek szerint több mező- 
gazdasági szavunk honfoglalás előtti, még 
szőlész szavak is, tehát földet is műveltek 
közben. A szőlőről tudjuk, hogy több esz
tendő kell a termőre fordulásához. Azt is 
kiderítették a régészek, hogy a szabirok 
eleit, az ún. andronovói kultúra népét a 
Kr.e. 19-18. sz. környékén csalták föl dél
ről a Dél-Urál réz- és egyéb fémkibúvá
sai. Ezek anyagából arzénbronzot készí
tett, továbbá megnyergelte a lovat, földből 
ún. csud-várakat épített támaszpontok
nak, kereskedett a Baltikumtól a Fekete 
tengerig és még azon is túl — vö. Csud-tó 
Észtországban, vagy Iordanes: Getica 37. 
stb. — Tőlük kapta nevét a cseremiszek
nél a ’fal, kerítés, palánk’ és világszerte a 
nagytáj: ’Szibéria’.

A jelek szerint sokáig elboldogultak 
nagycsaládi keretek között. Ellenség híján 
ennél magasabb szintű társadalmi szerve
zetre nem is volt szükség.

Hogy miért nem, ahhoz érdemes látni 
az arányokat! A hantik és manysik saját 
hagyományuk szerint 108 fejedelemséggel 
bírtak, egyenként négy-öt sátornyi alatt
valóval. A tőlük származó Aranyfejedelem 
éneke végén az ugor fejedelemhős az öcs- 
csével kettesben legyőzi a szabir fejede
lem egész hadát... A régi ugorok számára 
szabirt legyőzni, vagy szabir nagyival bír
ni a lehető legnagyobb dolog volt mondá
ik szerint.

A mongolok titkos történetének elején ol
vassuk, hogy Dzsingisz a fivéreivel, ha jól 
emlékszem, öt bátor, meghódít egy „né
pet”. Gondolható, hogy mekkora nép lehe
tett. Persze, mindnek az élén naná, hogy 
„fejedelem”, ottani szóval, „kán” állott. 
Juliánusz Öreg Magyarországban szí
vélyes fogadtatásban részesült. „Házról- 
házra, faluról-falura” vitték, de nem ta
lálkozott a magyar királlyal, sőt, ennek 
lehetősége föl sem merült. Hírét sem hal
lotta. Pedig a tatár fenyegetés miatt a fel
ség bizonyára érdeklődött volna a nyuga
ti magyarok országáról! Miért nem tette? 
Tartózkodásának okát egyedül nemlété
vel magyarázhatjuk. Bíborbanszületett 
Konstantin írja A Birodalom kormány
zásáról c. művében -  X. sz. — őseinkről, 
hogy „sem saját, sem idegen fejedelem felet
tük soha nem volt, hanem valamiféle vaj
dák voltak közöttük, akik közül az első vaj
da volt az előbb említett Levedi.” A vajda 
-  eredetileg talán a török boylából -  had
vezért jelent. Szorosan véve a szó egy ki

sebb-nagyobb csoport, legföljebb törzs 
fegyvereseinek vezetőjét jelöli. Azt nem 
tudhatjuk, hogy az illető hatalma béke
időre is kiterjedt-e, s ilyenkor is irányítója, 
például bírája volt-e a hadban alája ren
delteknek és azok háza népének.

Lehetett így is és másként is. Az erő
sen valószínű, hogy a nép többi része nem 
tartozott alá. Sőt, föltételezhető, hogy az 
egyes családok a maguk szokásait és csa
ládjuk fejének döntéseit követték. A szabir 
magyarok nyelvét Juliánusztól ismerjük, 
mondavilágát, népzenéjét is az ugoroknál 
maradt töredékekből, legendákból meg a 
permi bronzokból, stb. de életrendjét nem. 
Szerényen szólva nem zárható ki, hogy ha
sonlított kortársaik, pl. a rómaiak, vagy 
a régi mongolok világához, amennyiben a 
pater familias uralkodott fölöttük, ő ren
delkezett leszármazottai és a családjába 
beházasodottak vagyonával, sőt, még sza
badságukkal, vagy akár életükkel is.

A Dél-Urál vidékén, meg a Baltikum 
és az Altáj közötti hatalmas térségben 
fémműveskedő, lovakat és marhákat te
nyésztő, kereskedő szabir magyarság élet
terében oly ritka vala a népesség, hogy 
közös műveletekre nem is volt szükség a 
népvándorlásig. Alítható, hogy katonai-po
litikai nyomás nélkül nem alakult ki nem
zeti együttműködés, ha úgy tetszik közös
ségi társadalom, vagyis állam.

Az államalkotáshoz vezető útra az a 
nagy csoport lépett, amely elindult délre, 
délnyugatra, és megérkezett ide, a Kárpát
medencébe. Ennek az első jogcselekmé
nye Álmos örökletes fejedelemmé választá
sa és a Vérszerződés volt. Betetőzése pedig 
Szent István Intelmei és törvénykezése, és 
az ország területi alapon való megszervezé
se volt. Ne feledjük kereszténység államval
lássá tételét, amit a nép széles köre régtől 
ismert — lásd a honfoglalás-kori keresztény 
jelképeket ékszereken, tarsolylemezeken, 
vagy éppen nyelvünk kereszténységre uta
ló szavainak sokaságát. László Gyula gyak

ran mondogatta, hogy a Halotti Beszédből 
kitelne szinte egy bibliafordítás.

István eközben a „szkíta” tudást sem 
feledte. Hajszálra azonos a taktikával — 
fólperzselt föld -  győzte le 1030-ban II. 
Konrádot, s fogta el teljes seregét Bécsben, 
amivel a szkíták verték szét Dareiosz, 
óperzsául Dárajavaus hadait Kr. előtt 513- 
ban. I. András és Bajnok Béla, majd Szent 
László is ugyanígy tanította móresre a tá
madó német császári erőket.

Ez bizony igen komoly adat múltunkról. 
Másfél évezredet ível át!

Hérodotosz szerint a görögök minden 
sztyeppéi íjfeszítő, állattenyésztő, fémmű
ves népet szkítának neveztek, az irániak 
ugyanokét szakának.

Úgy vélem, hogy a magyarságot nem 
az állama, hanem a nyelve, azon belül is 
a gyökrend szerves és eleven óriás-szöve
vénye tartotta fönn. Ez volt mindenkor a 
nemzetség fölötti egység, a nép lényege. 
Ma is ez. Ellenségeink kiváló érzékkel tá
madják éppen a gyökrendet.

Nyelvünkben és a belőle származó magyar 
észjárásban rejlik a rengeteg magányos 
zsenit termelő magyari egyénieskedés, ha 
úgy tetszik, a „széthúzás” oka is: a nyelv
ben élő elképesztő, az ellentéteket is egy
ben láttató összefüggésrendszer — él-hal!
-  ebből ered a bölcseleti gondolatok töme
ge, mely saját magyarázatokat kínál min
den magyarul gondolkodónak. E szemé
lyes magyarázatokat szépen kieszeljük, 
általuk „vesszük észre, amit mások nem” 
(Szent-Györgyi Albert). Eredményeinkből 
saját tornyot rakunk, ki-ki a saját képére 
hasonlatosat.

Innen a tragikus magyar különlegesség: 
csodálatos Szent István, László, Mátyás, 
Rákóczi, Csontváry, Gulácsy, Hamvas, 
Krúdy, Weöres, Bartók és mások műve, de 
vegyük észre: a nagy magyar szinte mind 
magányos. Alig akadt olyan Árpád-házi 
uralkodónk, aki ellen valamelyik rokon, 
gyakorta éppen a trónörökös, föl ne lázadt 
volna. A csúcstartó tudtommal a megvakí
tott Almos herceg, a későbbi II. András és 
V. István. Mátyás ellen tulajdon nagybáty
ja, Szilágyi Mihály, Nándorfehérvár hős ka
pitánya, valamint nevelője, Vitéz János esz
tergomi érsek és bíboros is összeesküdött.

A művészfélék olykor lehetnek ún. sikere
sek is, de a főáramú izmusokból mindig kima
radnak, meg persze a szakírói csürhe látköré- 
ből is. így természetes, hiszen, a sertés sosem 
a csillagot keresi, hanem a túradékában te
kergő zamatos, zsíros férgeket.

A magyarság szellemi képe leginkább 
az olasz középkor Sangimignano-jára ha
sonlít, ahol állítólag eredetileg vagy negy
ven vártorony állt egymástól kőhajítás- 
nyira, vagy még közelebb. Ezek lakói 
gyakorta hadban álltak egymással. A II. 
világháborúban megtartották a tenyér
nyi városka Trianonját: az Észak-Itáliából 
visszatérő szövetséges bombázók megma
radt terhüket délutánonként itt pottyan- 
tották le, ennek következtében ma már 
csak 13 torony áll...

Omlanak és újulnak tornyaink: Böjté 
Csaba, Barsi Balázs, Kocsis Zoltán, Freund 
Tamás, Szemerédi Endre, Egerszegi 
Krisztina, Liptay Márti, Matuska Márton
-  nem sorolom tovább, nehogy kimaradjon 
egy igaz ember...
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SZŐCS ISTVÁN

A székelykapu - és másféle kapuk I.
Jó negyven évvel ezeló'tt egy komor, or

rát fintorgató okostónival autóztam fel s 
alá Erdély-szerte. Amikor Csíkban meg
látta az első' székelykaput: -  Na, a széke
lyeid -  krákogott -  ezt is lekoppintották a 
mármarosiaktól!... Már megfigyelhetted 
volna -  sóhajtottam -, hogy a mármarosi 
és a moldvai kapuknál a fedél ráhajlik a 
kapulábakat összekötő szemöldökgerendá
ra vagy a kapuívre, a  székelyeknél meg 
m indég van fedél, vagyis az eresz és a  
kapuív között egy-két arasznyi „hom
lo k za t”, galam bdúccal vagy anélkül... 
Kapu az kapu -  bőgte oda erre... Mivel 
gyakran találkoztam másoknál is ezzel a 
léha vélekedéssel, s valami jobb bibliog
ráfiát sem ajálhattam nekik (Malonyai 
Dezső, Huszka József stb., a nagyközönség 
előtt akkoriban már ismeretlenek és hozzá
férhetetlenek lévén), írtam e tárgyban egy 
ismeretterjesztőnek szánt cikket, s végül 
is a budapesti MŰVÉSZÉT című folyó
irat 1974 novemberi számában jelent meg, 
Papp Gábor szerkesztő hathatós segítségé
vel; amint alább következik; némileg rövi
dítve, viszont kiegészítve az akkoriban ki
maradt, s most kissé bővített jegyzetekkel.

Funkcióelemzés.
A székelykapu
A népi faművesség élő korszaka ma

gyar vonatkozásban mindenütt véget ért. 
Uj székelykapukat sem igen építenek, s a 
velük rokonságot tartó „cifra kiskapuk”, 
uccaajtók az utóbbi években rohamosan 
és tömegesen adják át helyüket fémcsö
vekből, lemezből, dróthálóból szerkesztett 
„vaskapuknak”.1 Ez a fejlődés természetes 
rendje. A székelykapuról még most sem, 
műemlékké válása korszakában sincs ösz- 
szefoglaló monográfia, s a régebbi, alap
vetőnek tekinthető' művek szinte hozzá
férhetetlenek.

A székelykapunak és jellegzetességei
nek eredetéről szóló feltevések vagy „po
zitivisták”, vagy „romantikusok”. Az el
ső csoportbeli felfogások szerint „a nemesi 
kúriák várkapuzatból eredő kapui lettek a 
székelykapuk mintái”; ez a nézet az „alá- 
szállott műveltségi javak” (Gesunkenes 
Kulturgut) hittételeire alapoz. Egy másik 
„pozitivista” elmélet szerint e jellegzetes
ségeket a famívesség fejlődésének „belső 
dinamikája” alakította ki. („Az egysze
rűtől a bonyolultig vezető úton az ácsok 
egyre nagyobb szakmai tökélyre tettek 
szert” stb.) A „romantikus” magyarázók 
szerint a székelykapu „kultikus eredetű”. 
Egyesek a galambdúcból a galambtiszte
letre következtetve, a kereszténység előtti 
istenanya, vagy pedig Vfenus-típusú vallá
sokkal hozzák kapcsolatba; másik „roman
tikus” felfogás szerint a napkapu, azaz a 
régi napvallások ünnepein, a napfordu
lókon és napéjegyenlőségekkor felállított 
diadalívek emlékét őrizné: az illető ün
nepnapokon e napkapuk keretében jelent 
meg a Nap a hívők előtt; s ilyenformán a 
székelykapu eredetében bizonyos oltár
szerkezetekkel tartana rokonságot. Végül
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egy harmadik ilyen szellemű feltevés sze
rint a székelykapu, de még inkább az ősé
nek tekintett díszes kiskapu, „utcaajtó”, a 
hajdani ház, esetleg sátor bejáratát őrző 
kultikus faragványoknak, ősök emlékjele
inek, „bálványoknak” az eléhozása a bel
sőség bejáratára, akkortól, amikor kezd
tek megszilárdulni a telekviszonyok.

Szorosabb vizsgálatra kiderül, hogy az 
első csoportba tartozó nézetek nem nevez
hetők olyan mértékben pozitivistáknak, 
mint amennyire romantikusok a többiek.

A nemesi kúriától eredeztető felfo
gás hívei gyakran nem veszik tudomá
sul a kérdésre vonatkozó középkori ok
mányok adatait. Népszerű történelmi 
munkák alapján is közismert, hogy I. 
Károly (Róbert) idején vezették be a por
ta-adót. Az 1323-1342 között kiadott ki
rályi törvényrendeletek között egy pasz- 
szus például világosan kimondja: oly 
kapura, amelyen egy szénával vagy gabo
nával terhelt szekér átmehet, évenként 18 
dénár adót vethetnek ki... azokon a vidéke
ken pedig, ahol fa hiánya miatt kapuk nin
csenek, az adót a régi módon fizetik.2

Feltételezhető, hegy az adóhivatalnokok az 
akkori parasztháztájaknak nagyon jelleg
zetes, azaz leggyakoribb elemét vették ala
pul. (Egy pénzügyi tisztviselő szeme éle
sebb lehet, mint egy műtörténészé vagy 
néprajzosé, szempontja pedig átgondoltabb.) 
Az a fenntartás, hogy „ahol pedig fahiány 
miatt nincsenek kapuk”, érzékelteti, hogy e 
kapuk különben mindenütt általánosan el
terjedtek és nagyméretűek voltak. Amikor 
a kapu méreténél a rakott szénásszekér
re hivatkozik, mintegy sugallja, hogy a ka
pu magassága is meghatározott, tehát: fe
deles kapu lehetett. Ha eszerint vetették ki 
az adót, akkor a parasztság tömegei már 
azelőtt is építettek ilyen kapukat nemcsak 
magyarlakta vidékeken, de mindenütt; ké
sőbb azonban, miután az adóalap miatt 
meglehetősen negatív érzelmi színezetet 
nyert szemükben, legfennebb már csak kis
kaput, azaz utcaajtót építettek, sokfelé még 
a kerítést is eltüntették az utca felől, ne
hogy kaput keressenek rajta. Érthető lé
lektani okokból tették ezt, még akkor is, ha 
az adókötelezettség alól való kibújást ezzel 
nem érték el.

Viszont: a székelyek „tömeges nemesi” 
kiváltságaik folytán kezdetben nem fizet
tek porta-adót (később meg más adótípu
sokat vezettek be), ilyenformán nyugodt 
lélekkel őrizhették kapuikat. (Ez lehet az 
oka annak, hogy a hajdani magyar ka
put ma csak mint „székelykaput” ismer
jük. Lehetővé még a Székelyföld fában va
ló gazdagsága tette.)3

Ám vajon olyanforma lehetett ez a ka
pu akkoriban is, mint az utóbbi évszáza
dokból ismert székelykapu?

A legrégebbi ránk maradt évszá
mos székelykapu éppen 300 éves. 
Jellegzetességei tökéletesen kiforrottak, 
s azonosak a legújabbakkal, ez igen régi 
és hosszas hagyományalakító múltra vall. 
Melyek ezek a jellegzetességek?

1. A kapu a telken levő semmilyen más 
építménnyel sem mutat szerkezeti össze
függéseket; különállása hangsúlyozott; ha 
a telek szélessége megengedi, kétoldalról 
alacsony, „fésűs” szerkezetű léckerítés 
van mellette, amely a kapu „monumentá
lis” jellegét még jobban kiugratja.

2. A kapunyílások felülről félköríves 
záródásúak, a kiskapu íve azonban jóval 
alacsonyabb és így felette egy különleges 
kiképzésre (címer, felirat, jelek vagy rá
csozat, gyűrűrács stb. számára) alkalmas 
felület marad.

3. A kapuszárnyak, de legalábbis a 
nagykapu szárnyainak felső része függő
leges, esetleg sugarasan rakott, „áttört” 
léces szerkezetű.

4. A kapudíszítmények között, a ka
pulábon vagy a szemöldökön vagy bár
hol, feltétlenül jelen kell lennie valami
lyen rozettaalaknak; 8, 16, 32, esetleg 6, 
12 szirmú rózsának, de legalábbis egy kör 
belsejébe rajzolt (vagy képzelt) négyágú 
„csillagnak”.

Az eltérések csakis esetlegességen múl
hattak. (Leggyakrabban hozzáértő faragó 
ember hiányán.)

Ezekhez járulnak még a következő fon
tos, de nem kizárólagos jellegzetességek:

a) A kapu tetején többé-kevésbé ékesen 
faragott, egy- vagy többsoros galambdúc 
van; -  több szerző szerint ez kizárólagos 
fontosságú, erről teljesen meggyőződ
ve nem vagyok. Mindenesetre jellemző, 
hogy a nem galambdúcos utcaajtók fede
le alá is gyakran tesznek valamit, „hogy 
a galamb ott fészkelni tudjon”, bár ritkán 
fészkel.

b) A körív (lehet lapos, félkörös vagy 
patkóív is) legmagasabb pontján egy csi
gaszerű, lefele „belógó” díszítés, egyben 
szerkezeti elem van, ahol az ívet alkotó 
két hajlott farész összekapcsolódik.

c) A körív belső részén, oldalanként 2-3 
faragott „pálcatag” található, amely szem
ből mintegy ritka fogazatnak tűnik.

d) A kapulábakon levő díszítmények kö
zött leggyakoribb az életfa valamilyen vál
tozata, feltűnő, hogy fölötte palmettasze- 
rű elem van, „pálmakorona”; ebből néha 
még virágok is hajtanak ki. Megjegyzendő 
azonban, hogy a díszítményt, ha e virágos 
pálmához hasonlít, néha szegfűnek értel
mezik; máskor a sugaras napkorona felső 
részének. Nagyméretű naprózsa, illetve 
sugaras félkorong a leggyakoribb díszít
ménye a kiskapu szárnyának is, illetve az 
utcaajtónak. Az életfa-motívum nem egy 
szerzőnek azt sugallta, hogy edénybe állí
tott legyezőpálma stilizálását látja.

e) A kapulábakon igen gyakori a szőlő
motívum, egyaránt szerepelhet inda, le
vél, fürt, kacs, virág is.4

f) Az esetleges többi díszítmény között 
gyakoribbak a szegfűnek, tulipánnak ér
telmezett ornamensek és madáralakok;
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utóbbiak közül régen legelterjedtebb a bú
bos banka volt.

g) A díszítmények között sok típusnál 
feltűnnek a fából faragott nagy szegfe
jek,5 fagombok is (eredetileg szerkezeti ele
mek, az egyes részek összefogására); a ka
pulábak szegélye pedig gyakran rovátkolt, 
esetleg függőlegesen hornyolt díszítésű.

h) Az oldalkerítés vagy a kapuszárnyak 
léceinek hegye olykor sarló alakúra van ki
vágva.

A székelykapu legfeltűnőbb és egy
ben legproblematikusabb altípusa az 
udvarhelyvidéki. Ezen a kapulábak alsóré
sze előreugrik, s rajta az életfa szára a ka
pu elé állított oszlopnak tűnik, ión-csigás 
vagy „gyaluforgács-tekercs” díszítésű feje
zettel. (Emlékeztet ez a típus a római dia
dalkapuk hasonló oszlopos lábaira.)

Ugyancsak az udvarhelyvidéki kapuk
ra gyakran jellemző a festés is (leginkább 
piros-zöld). Gyakori a festés egy dekadens, 
romlott változatnál is, amelynél a faragott 
díszek nem kidomborítottak, hanem bevé
settek („a sz ta lo s -s tílu sezen a virágor- 
namensek gyakran naturalisztikusabbak, 
sok a szív és tulipán stb.

Folytatása a következő számunkban
Jegyzetek:

'Ennek csak látszólag mond ellent az a jelenség, 
hogy egyes vidékeken újból emelnek székelykapukat, 
iparművészek szinte szakosították magukat erre. Ez 
feltétlenül elismerésre méltó. Néha azonban úgy tű
nik, az új székelykapuk inkább iskolás ismeretek 
alapján csatlakoznak a hagyományhoz, és nem igye
keznek folytatni a „helyi stílust”, hanem már általá- 
nosodott formulákra támaszkodnak.

2Egy későbbi, Zsigmond király korabeli törvény- 
rendelet azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor 
a nagykapu a telek végeiben, azaz hátul található, 
a telek bejáratánál pedig „Weröcze” nevű uccajajtó 
van. (A verőce a kiskapunak sokfele még ma is hasz
nálatos neve.) Egyesek szerint a „verődő” (tehát be
csapódó ajtószárny) kicsinyítése, mások szerint 
viszont a kiskapun, utcaajtón leggyakrabban előfor
duló naprózsa-díszítmény neve. Vesd össze: oeró'fény; 
napfény; verőmalac, „süíretvaló” malac.

3Egyes, hivatalos tekintélyre is számot tartó kiad
ványok félrevezetőek... Például a Művészeti Lexikon 
(Bp. 1968) Székely művészet című szócikkéhez egy 
jellegtelen, fedél néküli kiskaput közöl, rossz felvé
telről. A Néprajzi Lexikon (1979), ahol teheti, kerü
li a „székelykapu” elnevezést, és a fedeles kapu cím
szó alatt tárgyalja... A helyes szakszó különben is az 
ereszes kapu lenne; nem találkoztam vele.

4A székelyek mai lakhelyein nem nagyon te
rem szőlő, kivéve néhány Marosvásárhelyhez köze
li Kisküküllő-menti helységet (Balavásár, Nagylend 
vagy Vásárhely közvetlen közelében, például 
Koronka stb.). Ezek azonban jelentéktelen meny- 
nyiségűek. Valaha azonban, mint a helynevek el
árulják, a szászok betelepítése előtt a székelyek a 
Nagyküküllő alsó szakasza mellett is laktak, amely 
híres borvidék, lásd Nagyszöllős, Szászmedgyes, 
Balázsfalva környéke stb. Valaha, noha egyes nyel
vészek tagadják, Dél-Dunántúlon is laktak (lásd 
Segesd Somogybán) ahol is régészek szerint a római 
hódítás kezdetétől kimutatható a szőlőtermelés foly
tonossága. Különben erre vonatkozólag, mármint a 
Régi Ókorra, Fáy Elek ugyancsak döbbenetes forrá
sokat nyitogat!

5A legrégebbi típusoknál oly feltűnő „gombadí
szek” egyeseknek azt sugallják, hogy ezeket hajdan 
ide-oda helyezve, az egyszerű tűző naptáraknál bo
nyolultabb „naptár”-szerkezet gyanánt használhat
ták.

VARGA MELINDA 

Viszontszerető
Hordhatom-e magamon lelked 

lepkevázát,
ismerhetem-e abenne lakó színek szeánszát, 
magamra szabhatom, mint alkalmi ruhát, 
vigyázva, hogy rá ne csöpögjön a bor 
és étel össze ne maszatolja selymét, 
felfrissül-e ölem öblítőjén 
a kedved,
belenőhetek-e a puha szívkabátba, 
lehetek-e ölelésen fekete lakkcipő, 
válladra simuló finom vászon, 
torkodat csiklandó tüzes víz?

Sárban nárciszok 
Jégcsapvágy
Köd simul az aszfalthoz 
szürke csík a délután 
teher a szemnek a hó 
cammog a dombon 
a lomha sár 
éjemben márciusi 
illatok korzóznak 
a szavakban tavasz 
a valóságban tél 
honol
szemem sarkában láz 
kuporog
jégcsapokat formáz 
az ereszre a vágy

Reggelek
alkalmi smink 
gyenge bőrradír 
a fény
hiába csörtet a reggel 
kifogyóban a tubus 
arcod sárga porcelán 
azt hazudod 
ébredés illata van 
a taknyos tájnak 
pedig
sárba ültetett nárcisz 
itt minden öröm 
azt hiszed
vacogástól az ölelésig 
fagyott ujjaktól a meleg 
érintésig

talán csak egy mozdulat 
az út
pedig rég tudod hogy 
semmi sem állandó 
s illúzió minden 
tökéletes öröm 
megmaradnak a 
kék csodapirulák 
nyúlánk testű 
éjszakákra

Koravén tavasz
olykor az alkohol sem tesz 
elég butává a létezéshez 
a csók nem oldódik föl 
a szeszes zamatban 
koravén a tavasz 
gyorsan múlik lázadása 
a reggelek sápadt arcán 
lustán nyújtózik a fény 
álmok ablaka alatt 
oson a lenge nyár

A boldogság tapintható
gyorsul a pulzusod
úgy lélegzel hogy közben
illatával telik meg tüdőd
megszüntetnéd a vérkeringést
szobrot faragnál a finom tökélyből
ami megszelídítette lázadó tested
szabadság lakik minden mozdulatban
bűvölő tekintete van a rímnek
értelme a hűségnek a férfitesthez
pedig rég tudod, hogy minden
borzongás, ami a tökéletességet idézi
csak érzéki csalódás
s minden álmot más
álom cserél föl
mégis elhiszed
a boldogság
ha csak rövid ideig is
tapintható

Léghajó és hiány
hiányod a hűvös levegő 
pillámra fagy az éjszaka 
esőcsepp vagy a homlokon 
az öled örök otthonom

a tudatos álmodás 
gyorsabb mint bármely 
léghajó
ha a test nem is 
a gondolat 
azonos szavak 
toposzok 
összeköthetik 
álmaink

Ritmus
érzéki díva ma a Hold 
hegedülnek az utcalámpák 
puha szimfónia a monoton est 
szélcsellón
havinkáznak a márciusi
pehelynimfák
tűzet gyújtanak a
bohém gyermekarcú
csillagoknak
pajzán ritmusainkra
mikor táncol már az űr?
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Az a bizonyos fokhagymacikk
„Már régen nem próbált utánajárni meg

magyarázhatatlan dolgoknak, inkább -  ha 
alkalma nyílt rá -  élvezte azokat. Ott van 
mindjárt a fokhagyma esete. Észrevette-e 
például valaki, hogy minden fej fokhagy
mában van egy cikk, amelyik jobban csíp a 
többinél? Erre eddig csak a legnagyobb tu
dósok, a legzseniálisabb koponyák figyeltek 
fel, de még ó'k sem tudtak magyarázatot ta
lálni a dologra. A bolíviai akadémia elnöke 
emiatt akasztotta fel magát a hózentráge- 
rére. Zakariás viszont, amikor fokhagymát 
evett, mindig azt a bizonyos cikket kereste, 
s örvendezett, ha megtalálta. Szerette a csí
pős ízeket.”

(Molnár Vilmos: Bereczki Paula esete a 
marslakókkal)

Fölösleges titkolni, úgyis kiderülne a to
vábbiakban: odavagyok Molnár Vilmosért. 
Régről való s szűnni nem akaró szívdobo
gás ez. Egy hajdani kollégium zajos-zű
rös magányában lett a fejem elcsavarva, 
játszi gyorsasággal. Elbolondított incsel- 
kedése a komolykodó irodalommal, való
sággal, olvasóval. Cinkos együttérzéssel 
kuncogtam magamban, háhá, úgy kell 
neked, pózokba görnyedt literatúra, való
ság, olvasó. Társasága felszabadító volt, 
friss levegő, robbanócukor bizsergető íze, 
csobogó-zúgó szöveg, szivárványosan csil
lantak meg benne a felvetődő, ficánka öt
letek -  s közben észrevétlenül rendezett 
át bennem egyet s mást. Egyszóval, sze
relem volt első olvasásra. Rajongásom az 
évek múltával se hagyott alább, annak el
lenére, hogy meglehetősen ritkán örven
deztette meg híveit egy-egy újabb kötettel 
-  mely tényt, meg kell mondanom, türel
metlen természetű olvasóként csöppet ne
hezményezem. Viszont így kellőképpen 
kiéhezve, felfokozott várakozással kém
lelhettük, mikor fordul már be az új mű a 
sarkon. És ímé, megjelent: Az ördög -  vég
re -  megint Csíkban.

Sokféle ördög létezik. Vannak rossz
félék, olyan igazi kártékonyak, na, 
őket nem szeretjük, szó se essék róluk, 
falrafestés elkerülése végett. De vannak 
jobbfélék, kiknek előző szakmányukból, 
az angyalkodásból akaratuk ellenére is 
több maradt raktáron, s ez nagyban meg
határozza munkásságukat. Úgy hiszem, 
sok írónak, köztük Molnár Vilmosnak is 
efféle ördöge lehet kiutalva házimanói po
zícióban, aki őt birizgálja, idegesíti, keve
ri mindenféle lehetetlen helyzetbe, vagy 
egyszerűen csak magától értetődően és 
ugyanakkor meghökkentően: van. Ott ló- 
gázza lábát a kopott, zöld hokedli szélén, 
ősállat képében grimaszol a falvédőről, ki- 
bicel a kártyaparti mellett, fityeg a szára
dó hagymakoszorún. Felemelinti a min- 
denség pendelyét, a csücsök alól kivillan 
ez-az, a csücsök alatt belátni, jujj. Hadd 
lássuk, mit kezd vele, gondolja, hozzuk 
csak egy kicsit zavarba az írót.

Ám az író nem jön zavarba, nem olyan 
fából faragták. Ahogy korábban, most 
sem hagyta veszendőbe menni az ilyesféle 
kiváltságos bosszantásokat. Fogta, s olyan 
történeteket rittyentett belőlük, hogy az
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ördögöcskének ketté áll a füle tőle. (Szám 
szerint tizenhármat, innen is tudni lehet, 
hogy a kis famulus patája is benne van a 
dologban.) Többükkel már találkoztunk 
nyomtatásban folyóiratok hasábjain -  at
tól még ugyanúgy örülünk neki, mint el
ső alkalommal most a kötetben három 
ciklusba rendeződnek. Vannak közöt
tük hétköznapi (?) esetek marslakókkal, 
Bélákkal, mamlasz olvasói szem elől félig 
elsuvasztott hozzávalókkal. Vannak titkos 
tudást, egyéb arra érdemesnek talált tár
gyat híresztelő mesék: figurázások kon
venciókkal, példázatok, mítoszok vigyori 
unokái. Központi helyet foglalnak el a ma
gánmitológiák: képek a családi legendári
umból, történelmi idők varázslattal meg
szelídített momentumai, mágikus helyek, 
elcsípett emlékek a gyerekkorból, amikor 
a dolgok fényesen szárnyra keltek, s még 
ismertük igazi arcukat. Harci erejét hiz
lalta magában — egyik gerezdjében különö
sen — mindenek gyógyírja, a fokhagyma, 
a póré idegen nyelveken szólt, mocorgott 
a zöld hokedli, hunyorgott a falvédőn a 
kissé félresikerült őzike. Közönséges fel
nőttek számára mindez már láthatat
lan. Nem úgy az írónak. O képes rá, hogy 
egy-egy pillanat erejéig visszalopja a tá r
gyak valahavolt lelkét. Képes észrevenni 
és lélekvidámítóan láttatni a hétköznapi
ban lapuló titokzatosságot, képes olyasmi 
iránt kíváncsiskodni, amit untig tapasz
talt. Valami különleges, saját kukkere le
het az ilyen dolgokhoz, vagy csak a szeme 
áll másképp vagy nindenesetre máshon
nan néz, az biztos: valahogy fordítva, ki
csit oldalról, esetleg fentró'l, sokkal maga
sabbról. Az ismerős neki néha teljesen új 
arcát mutatja. Furcsaságok ütik fel fe
jüket hirtelen, kiderül, hogy a valóság 
mögött van egy másik — avagy ki tudja, 
hány, egymásra simulnak rejtőzködve, 
mint a hagyma rétegei. Az olvasó iránti 
cimboraságból még az is elárultatik, mi
ért is állnak így a dolgok: mert a világ kö
zepe, mint valamikori viszonyítási pont, 
betömetett, azon többet senki se fel, se 
le. Minden relatív lett hát, érzékek káp- 
rázata, értelmezés és látószög függvénye, 
mely éppen ezért meghatározó fontosság
ra tett szert: más távlatból minden más
ként fest, kontemplativ alapállásból min
dig van érdekes megfigyelnivaló, legyen 
az ember homo sapiens vagy gondolatol
vasó koalamackó. Mindezt tekinthetjük 
kulcsnak, baráti útmutatásnak. A többi 
rajtunk múlik.

Nem könnyű kimozdítani eddigi szem
léletmódunkat. De az író s példája is vál
tig arra buzdít, érdemes próbálkozni. 
Bizakodásra adhat okot, hogy ez a külö
nös, „felnőttieden” viselkedés valamelyest 
tanulható. Készüljünk fel a kiszámítha
tatlanra, arra, hogy bármikor előadhat
ja magát valami, amire nem vagyunk fel
készülve. Ha előadja magát valami, még 
mindig sok múlik a hozzáállásunkon. Ne 
rémüldözzünk, ne ijesszük el és főleg, ne 
akarjuk rögtön megérteni: gondoljunk a 
bolíviai akadémia elnökére. Élvezzük ki
csit a helyzetet. Ámuljunk-bámuljunk.

Csodálkozzunk, elvégre, ahogy azt olvas
ni fogjuk, valaki odafent mindent elkövet, 
hogy csodálkozásra bírjon. Ne rontsuk el 
hát a meglepetést -  lepődjünk meg szív
ből, igazán. Fent nevezett attitűd igen jó
tékony hatást gyakorol az ember egész
ségére — majdhogynem, mint a hagyma. 
Segít megszabadulni bizonyos nyavalyák
tól, derűre váltani a borút, jóleső izgalom
mal borzongani a megszokottól, nyitottnak 
lenni minden lehetőségre és nézőpontra. 
Irodalomban és életben is. Egy kicsit más 
emberré válni.

Undok, esős idő volt, amikor felütöttem 
a könyvet. Kisvártatva azon kaptam ma
gam, hogy nap süt, eltakarodtak az égi ho
mályok, felszáradtak a barátságtalan po
csolyák, vihihi, trallala és hejehuja -  pedig 
odakinn továbbra is esett. De belül egészen 
más idő járta. Ha olvasom, újra a Küküllő 
partján ülök, vidor a lelkem, kibomló hagy- 
mahéj-világai ugyanúgy beszippantanak, 
mint egykor, játékossága és humora legöm
bölyíti a világ sarkait, és megint jobbít raj
tam. Hasonló élmények reményében szívből 
ajánlom mindenkinek, különösen annak, 
akinél gyakran esik, akinél morc felhők ta
karják a kilátást, akinek szigorúan és re
ménytelenül végleges elképzelései vannak 
az egész miskulanciáról. Nekik receptre ké
ne felírni Molnár Vilmos csiklandozó törté
neteit. Mert ha ezek a történetek nem len
nének, ki kéne őket találni. Ha Molnár 
Vilmos nem lenne, őt is ki kéne találni, 
akárcsak a jóféle ördögöt, mindenek sugal- 
mazóját. Szerencsénkre az ördögöcske ki
találta Molnár Vilmost, aki kitalálta az ör- 
dögöcskét, s most már végzetesen egymás 
nyakán maradtak. Mi, olvasók, legalább
is ebben reménykedünk. Pláne azok, akik 
szereti a fokhagymát, benne is azt a titkos, 
erősebben csípő gerezdet.

Molnár Vilmos: Az ördög megint 
Csíkban. Bookart, Csíkszereda, 2013.
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Korunk hősei?
Kisembersorsok a közelmúlt magyar filmjeiben
Ha azt kérdezzük, miért váltak nép

szerűvé, egyenesen kultikussá a köz
elmúlt némely filmjei, a válasz talán a 
sajátosan közös emberi életutakban ke
resendő. Olyan sorsokban, amelyeket egy 
kicsit magáénak ismer fel a néző'. De mit 
értünk itt a közös sajátosság alatt az em
beri sorsok tekintetében? Mennyiben ál
talánosak és mennyiben tipikusan ma
gyar vagy inkább kelet-közép-európai 
sorsképletet teljesítenek be? A hősök élet
útja vagy az elbukás lehetőségét hordoz
za, vagy egyenesen az elbukás fele tart. 
A Kontroll Bulcsúja bár ígéretes tehet
ségnek indult, önnön tudatalatti szim
bólumaként élő földalatti világba szám
űzi magát. A Dögkeselyűben Simon 
Józsefnek hiába van mérnöki diploma 
a zsebében, mégis taxizni kényszerül, 
hogy felhalmozott adósságait kifizesse. A 
Zuhanórepülés Teójának esetében mond
hatnánk, hogy a börtönből való szaba
dulás semmi jót nem ígér, sőt szinte pre
desztinál a még nagyobb bukásra. És hát 
a Jó estét nyár, jó estét szerelem nyolc ál
talánost végzett Viktorénak miféle esé
lye kínálkozhatna a szabadulásra a gyári 
munka monoton körforgásából? (Mert hát 
szabadulni szeretne mindenképpen.)

1962-ben nagy port kavart Szőllősi 
György bűnügye.* Egy pszichopata mun
kásfiú, sorsából való kitörési eshetőség 
hiányában, egy párhuzamos élettörténe
tet talált ki magának. Munkaideje le
jártával drága szórakozóhelyekre járt, 
elegánsan öltözködött, szótárak segítsé
gével — mivel a reális idegennyelv-isme- 
rete hiányzott -  halandzsnyelvet kreált, 
és anyanyelvét törve rejtette el magyar
ságát. Külföldi diplomatának kiadva ma
gát, habár kis fizetéséből egyre nehezeb
ben bírja a fényűzést, tapasztalja, hogy 
Viktor Edmann „görög diplomat” köny- 
nyedén megkapja azt, amiről Szőllősi 
György segédmunkás csak fantáziálhat. 
Megbecsülést, tiszteletet, és mindenek
előtt a legjobb külsejű budapesti nőket, 
akik szó szerint bolondulnak a külföldi
ek után. A sikerélmények mellé azonban 
kudarcok is jönnek, többször lelepleződik, 
míg végül a legutolsó kaland tragédiába 
fullad: megöli az elcsábítottat. Szőllősi 
Györgyöt halálra ítélték és kivégezték, 
a történet azonban sokak figyelmét fel
keltette. És habár a társadalom nagy ré
sze egyhangúan és a legteljesebben ítélte 
el a gyilkost, voltak szép számmal olya
nok, akik valamiféle prométeuszi bukás
ként, a kegyetlen realitásból való kitö
rési kísérletként értelmezték a gyilkos 
sorsát. Az esetből inspirálódva, Fejes 
Endre megírta nagy sikerű Jó estét nyár, 
jó estét szerelem című regényét, amelyből 
Szőnyi G. Sándor rendezett filmet 1972- 
ben, Harsányi Gáborral a főszerepben. 
A Harsányi által alakított Viktor tragi
kus figura: nem akar ő ártani, csak úgy 
sikerül neki. „Nem károsítottam meg én 
senkit”, mondja főnökének, mikor az kér
dőre vonja a gyárban az első botrány ki
robbanása után, és amikor az felajánl
ja neki, hogy ha akar, mérnökké válhat

— ami a helyes, erkölcsi út —, a válasza : 
„És akkor mi van? Leszek egy szar ma
gyar mérnök. És így? Meghajolnak előt
tem, frakkban, szmokingban”. Úgyhogy 
Viktor ott folytatja, ahol abbahagyta, és 
beleszeret egy olyan lányba, akit nem tud 
időben otthagyni. És bekövetkezik az el
kerülhetetlen.

Munkácsi Miklós novellája alapján 
készült a nyolcvanas évek elejének kul
tikus magyar krimije: András Ferenc 
Dögkeselyűje (1982). Ha Viktor egész iden
titása hazugságra épült, Simon Józsefnek 
(szerepében: Cserhalmi György), a 
Dögkeselyű főszereplőjének éppen az a 
problémája, hogy az igazat nem hiszik 
el neki: azt, hogy tízezer forintot két ele
gáns öregasszony lopott el tőle. Mikor rá
jön, hogy törvényes úton nem jut hozzá az 
igazsághoz, saját maga kezd nyomozás
ba. Bűnt kénytelen elkövetni azért, hogy 
a bűn ellen harcoljon. Kezdeményezése 
sikerül, leleplezi és rendőrkézre ju ttat
ja Részvét Micit, erre azonban az ő éle
te is rámegy. A film pedig közönségsiker
ré vált, Arany Medve-díjra terjesztették 
fel, és mind a mai napig a magyar krimi 
klasszikusának számít.

Antal Nimród 2003-as filmje, a Kontroll 
ugyancsak kasszasikernek számít, több 
díjat is nyert a cannes-i, varsói és chicagói 
filmfesztiválokon. A film műfaját lehetet
len egyértelműen meghatározni, megta
lálhatóak benne az akciófilm, a vígjáték, 
a misztikus és a pszichothriller elemei. 
A főszereplő Bulcsú (szerepében: Csányi 
Sándor), aki a Dögkeselyű Józseféhez ha
sonlóan mérnöki diplomával kerül kép
zettségénél alacsonyabb munkaköri fo
kozatba -  jegyellenőrnek. A földalatti 
metróvilágba teljesen beleolvad, olyany- 
nyira részévé válik, hogy szolgálaton kí
vül sem hagyja el: éjszakánként az üres 
peronon tér nyugovóra. Ezzel együtt — 
vagy ennek ellenére -  süllyedése tovább 
folytatódik, gyilkossággal vádolják, majd 
állását is elveszíti. Végül életre-halál- 
ra szóló sínfutásban megküzd a gyilkos 
Árnyékkal, amit sikerrel vesz, és a szere
tett nő társaságában elindul a mozgólép
csőn felfele, a fény felé. Érzékeljük azon
ban: a felvilág csak ígéret, semmi esetre 
sem garancia.

Teonak (szerepében: Nagy Zsolt), a 
Novák Erik rendezte Zuhanórepülés 
(2007) főszereplőjének esze ágában sincs 
segédmunkásként, betanított géplakatos
ként, taxisofőrként vagy jegyellenőrként 
dolgozni. O otthonosan mozog a budapes
ti alvilágban, célja pedig, ahogyan ő ma
ga fogalmaz, a börtönből való szabadulá
sakor: „Egy karibi hajón senki sem ismer. 
Én nem fogok ide visszajönni. Én legális 
italokat fogok keverni, tuti cool fasza kis 
csajoknak.” Erre licitál rá a nagymenő 
orosz gengszter, Igor: „Ha te ezt megcsi
nálod, nem te kevered koktél, neked ke
veri jamaikai csicska”. Azonban kiderül, 
hogy Teo nem kerülhet ki jól az Igorral 
folytatott üzletelésből, és csak az marad, 
amit börtönbeli barátja, a Veterán mond 
neki a beszélőn: „Mélyrepülésben határo-
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kát szelsz át. De a zuhanórepülés támadó 
technika... Néha egy pilóta zuhanáskor 
is irányban tartja a gépet, hogy ne legyen 
felesleges... Hogy ne legyen felesleges, ér
ted? Ne legyen egy elcseszett hétközna
pi repülés. Legyen zuhanás! És ha becsa
pódik a célba, igen, akkor volt értelme.” 
Annak ellenére, hogy Teo azon nyomban 
pszichopatának titulálja a Veteránt, az 
események sodrásában rájön, hogy a kép
letes zuhanórepülésen kívül már nincs 
más választása.

Viktor és József, Bulcsú és Teo. 
Különböző, talán inkább hasonló sorsok. 
A filmek, melyekben ezek a karakterek 
feltűntek, nem véletlenül váltak kassza
sikerré, mivel a magyar társadalom je
lentős része könnyen azonosul ezekkel az 
antihősökkel, hiszen karakterük tragédi
ája egyben az övék is.

A megtapasztalt esendőség tehát a 
hőssel való azonosulásra késztet, rokon- 
szenvre, együttérzésre. Persze mindeh
hez az kell, hogy az átélt kudarco(ka)t 
egyrészt a környezet meg nem értéseként 
ismerjük fel. Ebben az esetben az ember 
több, mint adott környezete. Kiemelkedik 
belőle, ezért szükségszerűen magára ma
rad, idegenné válik. Másrészt — és ami 
már a látás, a látvány primer élményére 
épít -  a test válik jelentések hordozójává, 
amikor is a premier plánban elénk álló 
bezúzott, sebzett testek látványa minden 
elvont spekulációnál jobban képes közve
títeni az egyén testbe zárt magányát.

E síkok: a történetben narratív módon 
végigvitt elszigetelődés, valamint a sok- 
kolóan testi képsorok ugyanakkor ösz- 
szefüggnek egymással. Hőseink minden 
esetben nélkülözik az éltető közössé
get. A többi ember: a munkatársak, „ha
verek” jelenléte ezt méginkább felerősí
ti. Nincs kitől segítséget kérni (egy-egy
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jó szándékú társtól eltekintve), de nincs 
kihez fellebbezni sem. A törvényes ha
talom ugyanis idegen, ellenséges vagy 
inkább tehetetlen (Dögkeselyű), a tör
vénytelen pedig egyértelműen pusztító 
(Zuhanórepülés). Innen a kisember hely
zetének aránytalansága, alárendeltsége, 
és innen ismeretlensége is.

Ez a környezettel szembeni alkalmaz
kodási képtelenség viszont formára van 
utalva, kiindulási lehetőség a forma. Mit 
jelent mindez? Mivel a film középpontjá
ban álló hó'sök személyiségüket nem tud
ják sokoldalúan kibontakoztatni -  valójá
ban nem is adnak h írt személyiségükről, 
legfeljebb torzultan: megjátszott szerep
ként (Jó estét...), hasadásként (Kontroll) 
vagy éppen a túlélésnek alárendelt krea
tivitásként (Dögkeselyű). A filmek főhőse
iből ugyanis hiányzik a személyiség meg
fejtésre váró titokzatossága. Ezt a már 
hiányzó varázst, a személyiség mélységét 
próbálja meg Viktor visszacsempészni 
mesterséges eszközökkel — szerepként. És 
persze funkcióként, mivel a nagystílű nő- 
csábász megalázott, elhagyott nők sorát 
hagyja maga után. A szerepnek viszont 
éltető eleme a forma. A külföldi diploma
ta jól eljátszott szerepének fontos része 
a külsőség: a választékos öltözet, az ele
gáns környezet, amely szintén öltöztet, és 
amely megfelelő módon kiegészíti Viktor 
(eljátszott) hiányos magyar tudását.

Érdekes képlet a Kontroll főhőse, a 
metróbeli jegyellenőr figurája. Ő is isme
retlen, de földalatti száműzetésében első
sorban önmaga számára idegen. A hasadt 
tudatállapot ad ugyan egyfajta mélységet
-  ugyanakkor fenntartja a néző intellek
tuális izgalmát, kíváncsiságát. A gyilko
ló csuklyás — nagyon lényeges, hogy nem 
látjuk az arcát — minden valószínűség 
szerint Bulcsú alteregója, sötét másik én
je. A film mindent képileg mutató szim
bólumrendszere azonban nem sok te
ret kínál az elvont spekulációnak. A film 
nyelve elsősorban a látás azonnali hatá
sára épít: ezért nem hagyhatjuk figyel
men kívül a sokkoló képsorokat, a pre
mier plánban eljátszott akciójeleneteket, 
amelyek nem valószínű, hogy csakis az 
erőfölény fitogtatásaként, vagy éppen a 
pörgést váró néző kiszolgálásaként kap
nak helyet. Bulcsú ugyan legtöbb eset
ben alárendelt -  őt verik, és nem ő ver - , 
testileg is jelezvén alárendeltségét, de a 
képi nyelvnek talán legerősebb oldala a 
folyton sebes-bezúzott arc, amely mint
ha maga is maszk volna. Olyan maszk ez,
— amely — Edgar Allan Poe A vörös ha
lál álarca című novellájához hasonlóan — 
egyben a hős igazi arca. Bulcsú arca nem 
látható tehát, nagyon rafinált módon, hi
szen a vér eltakarja, de egyben ez is fedi 
fel, mutatja meg az arcot. A vér, a seb tes
tesít. Ezért több Bulcsú, mint az egyéb
ként szintén párialétben tengődő jegyel
lenőrök csapata, neki van arca, még ha 
ez az arc sebektől torzult is, és van mély
sége, másik énje, még ha ez gyilkol is. 
Szenvedésének, hajszoltságának tehát
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van tétje, erősebbé válni, a szó szoros ér
telmében maga mögött hagyni „másik- 
já t”, hogy aztán megváltó kiútként lép
hessen rá a metróból felvivő lépcsőre. 
Végre igazi fényt látni, az eddig csak ál
fényként villogó, a dolgokat inkább ho
mályban hagyó metróbeli mesterséges fé
nyek helyett.

A Zuhanórepülésben egyértelműen a 
testek, méghozzá azok sokasága válik 
formává — a film mindent a test nyelvén 
mond el. Fontos, hogy minden esetben sok 
test van: szórakozóhelyen vagy épp a ne
mi aktusban összezsúfolódva; Teo szinte 
soha nincs egyedül. Persze maguk a hely
színek sem adnak teret az intimitásnak: 
a börtön, az éjszakai lokál minden eset
ben „tömegesít”, az intimitást, az arcot 
törli el. Az alapkonfliktus: főhősünk más
sá, többé válása épp azáltal indulhat el, 
hogy kilép a tömegből, felfedezi az intimi
táshoz szükséges elszigetelődést. A látás 
sokkoló erejével végbe megy ez is: amikor 
megpillantja szerelmének tárgyát: a ma
gányosan, elszigetelődve álldogáló állig 
begombolt nőalakot -  épp a mindent meg
mutató, a közszemlére tett testek között. 
Hogy ez a szerelem zsákutcába vezet, va
lójában kelepce, még inkább végigviszi,

kibontja az alapkonfliktust: az intimitás 
megteremtése, a képzeletbeli birodalom
hoz tartozó szerelem átélése sebezhetővé 
tesz -  különösen a testek, a tömeg, az arc
talanná tevő pénz világában tehát halál
ra ítél. Az egyenlőtlenségbe buknak bele 
hőseink; ne feledjük, hogy Viktor eseté
ben a megjátszott szerep szabadul el, vá
lik immár megállíthatatlanná épp akkor, 
amikor emberünk szerelmessé, azaz se
bezhetővé válik.

Ezen a ponton a filmek „mondaniva
lója” túllép az alkotások saját világán, 
olyan problémákat vet fel, amelyek nem
csak filmek, hanem akár mindennapi éle
tünk kérdései is. Ez a probléma pedig a 
test-tudat elválásának / kibékíthetetlen- 
ségének problémája.

„Amióta létezik az önálló személy, léte
zésének olyannyira tudatában van, hogy 
legszívesebben ki sem mozdulna onnét, 
még saját testébe sem, nemhogy másoké
ba” (Szilágyi Ákos). A tudat, az én vagyok 
tudata ugyanis kettévágja az embert tes
ti és lelki-szellemi síkra. Ez a két oldal 
korunkban már nem békíthető ki problé- 
mátlanul. A test innentől válik problémá
vá, kezelhetetlenné, uralhatatlanná. És 
ekkortól válhat művészi formává, mon
danivalóvá is. A túl sok test, akár mint 
tömeg, akár mint erőszak vagy nemi ak
tus tehát valami eredendő hiányra utal. 
A személyiséghez szükséges intimitás hi
ányára akár.

A tudat viszont nemcsak egyéni, ha
nem társadalmi szinten is megjelenik, 
hatalommá válik, aminek lényege, hogy 
az egyén számára nem kínál választást, 
csakis alárendelődést. A személyiséget a 
maga változásaival, egyéni választásai
val nem tűri a hatalom. A hatalom lehet 
politikai-társadalmi berendezkedés (Jó 
estét...), rendőri hatalom (Dögkeselyű), le
het a tudatalatti másik én is (Kontroll), 
vagy alvilági bűnbanda (Zuhanórepülés).

Van-e a személyiségnek esélye a társa
dalmilag intézményesült tudattal szem

ben? Megteremtheti-e a maga független
ségét, igazságát, vagy egyenlőtlen félként 
elbukásra ítélt? A személy minden eset
ben sebzettként képzelhető-e csak el? A 
filmek felvetett problémái nemcsak a fél
múlt, de korunk égető problémái is egy
ben, hiszen ha feltérképezzük egy minket 
figyelő hatalom jelenlétét, és ezt problé
mává, megoldandó feladattá tesszük az 
életünkben, már sokat léptünk előre.

FLEISZ KATALIN -  
LAKATOS ARTUR

*Szabó László bűnügyi riporter több 
könyvében is foglalkozott az esettel. 
Külön fejezetet szán rá a a Szélhámosok, 
gyilkosok című kötetben.

Antal Nimród: Kontroll (2003)
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A zenei szépség keresése -  Angi István 80
Hajdani diákjaként most nem a jósá

gos-szigorú, felkészült, mindig elegáns 
és kiváló humorú, hallgatóságát impo
záns tudásával elbűvölő', köztisztelet
nek örvendő tanár úr, hanem a huszon
egyedik századelő filozófiát és vallást, 
kultúrát és művészetet, modernséget és 
posztmodern esztétikát összegző erdélyi 
gondolkodójának jelentősége foglalkoz
tat, A zenei szépség modelljei című Angi- 
kötet visszaköszönő fülszövegének szel
lemében: „Angi István Arisztotelésztől 
Lukács Györgyig, Hegeltől Adornóig [és 
Szent Ágostontól Umberto Ecoig, ten
nénk hozzá!] minden jelentős elméletet 
ismer és felhasznál. De nem él vissza 
műveltségével -  csak akkor hivatkozik 
rá, amikor teljes mértékben indokolt. A 
gregorián, Bartók zenéje vagy a kórus
művészet valóban tárgya s nem pusztán 
ürügye a tanulmányoknak.”1

A Zene és esztétika (1975) és Az eszté
tikum zeneisége (2001) után megjelenő, 
sorrendben a harmadik Angi-kötet tehát 
mindenekelőtt egy olyan szintézis ered
ménye, amely elképzelhetetlen az előze
tes elmélyülés időszaka, az elemző-le- 
bontó és természetesen az osztályozó 
aktus nélkül. Amint azt egykori mélta- 
tója, Bretter György írta róla 1975-ben: 
„Angi óriási küzdelmet vív azért, hogy 
általános és ezért óhatatlanul norma
tívvá változó mondatainak valamilyen 
konkrét jelentést biztosítson. Nyelvének 
és tárgyának inadekvátságát megérez- 
ve, gyakran lelép a spekuláció látszóla
gosan biztonságos állványáról, az épít
kezés analitikusabb tereire, és ilyenkor 
a mondatai már konkrétabbak, hiszen 
a szerkezetre és nem valamilyen meg- 
ragadhatatlanra irányulnak. Ez a »le- 
lépés«, illetve az az óhaj, hogy a tárgy
nélküli mondatok adott társadalmi 
talaja ellenére lemondjon az állvány
zatok normativitásáról, Angi munkáit 
rendkívül tanulságossá teszi.”2

A közel négy évtizeddel ezelőtt papír
ra vetett bretteri jellemzés mindeneset
re eléggé fregoli természetűnek mutat
kozik, hiszen az az állítás, miszerint 
Angi István „az általános esztétika ta
laján kívánja megalapozni felfogását”3, 
vagy még inkább: „noha szűkebb szak
területe a zene, Angi feltűnően szkepti
kusnak bizonyul egy lehetséges zeneesz
tétikával szemben”4, ma már egyáltalán 
nem tűnik valósnak, vagy csak részben 
volna vállalható. Élő cáfolatként felhoz- 
hatnók e kötet szinte valamennyi írá
sát, amelyekben a konkrét esztétikai 
vizsgálódást a grammatikai szabályok
kal igen, de szókinccsel nem rendelkező' 
(Jakobson) zenei nyelv végletes bonco
lása egészíti ki. Zeneesztétika a javából 
az áhítat perspektívájából szemlélt gre
gorián ének műfaj- és stílustörténeti ta 
nulmányozása (Legszentebb zenék) épp
úgy, mint az allegóriát sejtető Ritmus, 
dallam, lélek című fejezet gazdag tema
tikájú darabjai — két „Bach-dolgozat”: a 
Megtisztulás-élmény a barokk zenében 
és A csúcspontok esztétikuma J.S. Bach 
passióiban. Ez utóbbi — teológiai mega

lapozottságú — komparatív munka a ha
sonlóság különbözőségében ragadja meg 
a három szinoptikus evangélium (Márk, 
Lukács és Máté evangéliuma) vala
mint János evangéliuma belső szerke
zeti sarokpontjait, a viszonyrendek kö
zösségének a bachi dramaturgiában való 
sajátos meglétét. A Bolyaink zeneesztéti
kája a tudományág történeti előzménye
ire reflektál, olymódon, hogy az ógörög 
kanonikosz-harmonikosz ellentét újkori 
megkettőződéseként, zenei érvekkel tá 
masztja alá az apa és fiú szembenállá
sának sorsszerűségét. A soron következő 
mindkét tanulmány erdélyi vonatkozá
sú: egy-egy erdélyi muzsikus könyv alak
ban megjelent munkájának voltaképpe
ni méltatása -  az első a Szombathelyen 
elhunyt marosvásárhelyi zeneszerző és 
-kutató, Szabó Csaba háromkötetes gyűj
teménye, az Erdélyi magyar harmóniás 
énekek a XVIII. századból, a második a 
nemrég elhunyt kolozsvári muzikológus, 
László Ferenc zeneszociológiai és mű
vészettörténeti jelentőségű dolgozata, a 
Klavír és koboz.

A kórusművészet esztétikája című esz- 
szé, amely egyszersmind a kötet legko
rábbi írása (nem valószínű, hogy Bretter 
György ne ismerte volna, hiszen fent idé
zett recenziója mintegy három évvel ké
sőbbi), az eredetileg könyveimnek is ter
vezett, Zenei anyanyelvűnknek szentelt 
fejezet élén áll -  szerkesztői szempontból 
is egyértelművé téve a kórusművészet
nek a zenei anyanyelv ápolásában be
töltött elsődleges szerepét. E fejezet má
sodik tanulmánya {Líra, dráma, epika 
az énekkar művészetében) a múzsái mű
vészetek kodályi értelmezését világítja 
meg, amint azt a zeneszerző énekkarra 
írott kompozícióiban érhetjük tetten.

A legizgalmasabb olvasmánynak 
azonban A szerző' mesterjegyeinek felfe
dezése a zenében címet viselő nagyléleg
zetű tanulmány ígérkezik, legalábbis 
a hermeneutikai vizsgálódások világá
hoz szokott befogadó számára. Erre rí
mel a talányos Tovább című fejezet5 -  és 
egyben a teljes kötet — legutolsó darab
ja: a Terényi Edével négyszemközt a zené
ről című írás, amely a zeneszerző-festő
művész multimédiás kiállítását követő, 
platóni hangvételű beszélgetés során a 
harmadik évezred művészetének régi-új 
kihívásaira reflektál.

A Palestrináról és a 20. század 
Palestrinájáról, Kodály Zoltánról, va
lamint a Bartók Béláról szóló írá
sok részletezése mindenképpen túlnő
ne e bemutató keretein. Ugyanakkor, a 
Kodály-tanulmány kapcsán nem hagy
ható figyelmen kívül az arisztotelészi 
mimézis-fogalom jelenkori értelmezése. 
Mint ahogy a hermeneutikai elemzés so
rán más esetekben is, az Angi-szöveg is 
a mimézis-fogalom többrétűségében al
kalmazza jelentéstartalmát, nevezete
sen a cselekvő ember utánzása mellett 
végig ott érezzük a mimézisnek az alko
tás művészi folyamatában játszott sze
repkörét és megismerő funkcióját egy
aránt. íme egy rövid részlet:

A ZENEI SZÉPSÉG 
MODEMJEI

„Kodály, akit méltán nevezhetünk a 
magyar Palestrinának, a mimézis-elvet 
éppen ezen a ponton ragadja meg: visz- 
szakeresi a tovatűnt viszonyokat dallam 
és szöveg, költészet és zene, tánc és ze
ne között, ám nem egyszerűen többletis
meretekkel szolgál, hanem a legigazibb 
heurisztikus élmény jegyében tüntet ki 
bennünket csodálatos kórusműveivel, 
kamaradarabjaival, szimfonikus alkotá
saival.

Kórusműveit hallgatva, bennük nem
csak az idézett, a tűnt korok felé érzünk 
vágyódást. A Jézus és a kufárokban a bib
liai események valósága felett időzve, a 
Balassa Bálint elfelejtett éneké ben a köl
tő és a dalnok hazafias egységére érez
ve rá, avagy a Psalmus Hungaricusban 
a kora reneszánsz zsoltáréneklését hall
gatva vissza, mindezeken túl ízig-vérig 
mai élményben van részünk, mai ítélete
ket hallunk, mai távlatokat látunk, ön
magunkat vizsgálhatjuk felül újra meg 
újra.”6

A fenti gondolat hatása alatt hisszük, 
hogy Angi István könyve méltán válhat 
útmutatóvá mindazok számára, akik a 
zenei szépség kereséséről semmilyen kö
rülmények között nem hajlandók lemon
dani.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
Jegyzetek

'Angi I.: A  zenei szépség modelljei. Polis, 
Kolozsvár, 2003.

2 Bretter Gy.: A mindenesek kálváriája. In: 
Uő: Itt és mást. Kriterion, Bukarest 1979. 459.

3 Uo. 463.
4 Uo.
5 E fejezetben ta lá lható  Szegó' Péter stílusá

nak, form aterem tő elveinek átfogó bem utatá
sa, valam int a tudós—pályatárs, László Ferenc, 
adornói hitelű, finom rajzolatú portréja is.

6 Angi I.: A mimézis mint alkotóelv Kodály 
Zoltán műveiben. In: Uő: i. m. 150-151.
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HOL-
A Helikon csapata is részt vett az első 

alkalommal megszervezett sepsiszent
györgyi PulzArt kortárs összművészeti 
fesztiválon, szeptember 7-én. Kolozsvár 
irodalmi folyóiratát Karácsonyi Zsolt fő- 
szerkesztő, valamint László Noémi és 
Papp Attila Zsolt szerkesztők képvisel
ték a Bőd Péter Megyei Könyvtár Gábor 
Áron termében tartott irodalmi délutá
non. A szeptember 5. és 8. között meg
szervezett fesztivál bővelkedett iro
dalmi programokban: az érdeklődők 
találkozhattak Szálinger Balázzsal, 
Karafiáth Orsolyával, Filip és Mátéi 
Flóriánnál; részt vehettek Háy János és 
Beck Zoltán, a 30Y zenekar frontembe
re Háy come Beck című közös irodalmi
zenei kísérletén; Grecsó Krisztián, Dés 
László és Dés András pedig Mellettem 
elférsz címmel tartott zenés pódiumes
tet.

Bányavakság című művéért Székely 
Csabának ítélték a legjobb új magyar 
drámáért járó díjat a magyar színikri
tikusok. A színházi Kritikusok Céhének 
díjátadóját szeptember 22-én tartották

a budapesti Trafó -  Kortárs Művészetek 
Házában, ahol az előző évad legkiemel
kedőbb színházi teljesítményeit jutal
mazták.

B uda Ferenc költőt, műfordí
tót választották a Digitális Irodalmi 
Akadémia (DIA) új tagjává a testü
let szeptember 20-i ülésén. A DIA tag
jai a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 
javaslatát egyhangúlag megerősítve 
Szentkuthy Miklóst új posztumusz tag
gá választották. A PIM-ben 1998-ban 
indult program tagjainak teljes irodal
mi életművét digitalizálja és ingyenesen 
közzéteszi a www.dia.hu honlapon. Az 
új tagok választásával 78-ra nőtt a ta
gok száma, Buda Ferenc a harminchar
madik élő tag.

A  Korunk Akadémia meghívására 
szeptember 30-án a kolozsvári Minerva- 
házban olvasott fel Máté Angi Bródy- 
díjas író, Az emlékföltözők, Kapitány és 
Narancshal és Marná című köteteiből. 
A házigazda és beszélgetőtárs Balázs 
Imre József, a Korunk főszerkesztő-he
lyettese volt.

Fekete Vince volt a Bukaresti 
Magyar Kulturális Intézet irodalmi 
szalonjának meghívottja október 2-án.

A költővel Lakatos Mihály, a Balassi 
Intézet -  Magyar Kulturális Központ 
Sepsiszentgyörgyi Fiókintézetének igaz
gatója beszélgetett.

Sofi Oksanen finn író lesz a XXI. 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
díszvendég írója -  közölte a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülése (MKKE). Oksanen 2003- 
ban a Sztálin tehenei című könyvével 
robbant be a kortárs északi irodalom
ba. Ezt követően 2005-ben jelent meg a 
Baby Jane, majd 2008-ban a világhírt 
hozó Tisztogatás című könyve. Magyar 
nyelven műveit a Scolar Kiadó jelen
teti meg. Legutóbbi könyvét, amely a 
Kun kyyhkyset katosiva (Amikor a ga
lambok eltűnnek) címet viseli, szin
tén a Scolar fogja kiadni a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmából. 
Sofi Oksanen személyében először nyeri 
el finn alkotó a Budapest Nagydíjat, és 
Ljudmilla Ulickaja 2009-es kitüntetése 
óta ő a második írónő, aki a rangos el
ismerésben részesül. A könyvfesztivált 
2014. április 24. és 27. között tartják, az 
esemény díszvendég országa a korábbi 
bejelentés szerint Törökország lesz.

Ä Ü

Tűzrakás
VÍZSZINTES

1. Latin mondás első' része. 14. Cári pa
rancs. 15. Nyomtatott és elektronikus saj
tó. 16. Szabó és fodrász munkaeszköze. 17. 
Színárnyalat. 18. Te és te. 19. ... kezdve; ez
óta. 21. A Garam partjai! 22. Rangjelző' elő
tag. 23. Dunántúli város. 25. Beóciai hős. 
26. Lao-ce „izmusa”. 27. Szag, illat (latin). 
29. Betűt, jelet vés. 31. Csiger. 34. És, la
tinul. 35. Csend jelzője lehet. 37. Prés. 39. 
Let ... Be; Beatles-sláger. 41. Összefüggés 
jelzője lehet. 44. Költemény. 45. Becézett 
Teodóra. 47. Clunyi apát volt. 48. Albán hír- 
ügynökség. 50. Ételt fűszerez. 51. Színésznő 
(Denise). 53. Sindo Kaneto filmje. 56. Japán 
drámai műfaj. 57. Farkasvezér A dzsu n 
ge l könyvé ben. 59. Vél, gondol (népies). 60. 
Sír. 62. Hangkazetta márkája. 64. Az ar
gon vegyjele. 65. Övesállat. 67. Belga város. 
69. Olasz, spanyol és luxemburgi autójel
zés. 71. Juhhodály. 73. Személyes névmás. 
75. Zanzafej! 76. Cserépkályhát újraépít. 
78. Római 49-es. 79. Denevér, angolul. 80. 
Csavar, de nem teker! 82. Itt, alul (népies). 
84. Indonéz sziget.

FÜGGŐLEGES

1. Somogy megyei község. 2. Hibáztató. 3. 
Alsó végtag. 4. Határozott névelő. 5. Amely 
dolgot. 6. Mérnöki vonalzó. 7. Friss, hamvas.
8. Az utolsó magyar királyné. 9. Mérlegel, 
megfontol. 10. Lón ...; kambodzsai politikus. 
11. Gyál határai! 12. Női név. 13. ...-hátság; 
tenger alatti hegylánc a Jeges-tengerben. 
18. Nincs haja. 20. Érdek jelzője lehet. 23. 
Sportfogadás. 24. Az USA egyik tagálla
ma. 26. Zsenge (kukorica). 28. Ellentétes 
kötőszó. 30. Időegység. 32. A rádium és a 
vanádium vegyjele. 33. Latin mondás má
sodik, befejező része. 35. Édes m ártás. 36. 
Brazil bányaváros. 38. Királyi ülőhely. 40. 
Hajóépítésre használt fafajta. 42. Kiütés 
a bokszban. 43. Nem hagy szomjazni. 46. 
Német-lengyel határfolyó. 49. ... ovo; eleve. 
52. Joskar-...; Mariföld fővárosa. 54. Ilona 
egyik beceneve. 55. Kazah sóstó. 58. Amely 
személyt. 61. Igeképző. 63. Arab nemes. 65. 
Taszít, csúsztat. 66. Hivatkozó. 68. Brazil 
tagállam. 70. Orosz gépkocsimárka. 
72. Szép, vonzó (táj). 74. É ter és alkohol 
gyöke. 76. Adófajta. 77. Lóbetegség. 79. 
Főzeléknövény. 81. Vagy, angolul. 83. A 
lantán vegyjele. 84. Azonos betűk.

A H elik o n  18. szá
mában közölt Tettek cí
mű rejtvény megfejtése: 
Intézz intézkedés nélkül, 
ízesíts íz nélkül.

R. T. Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
TÁMOGATÓINK:
R o m án ia i író k  S zövetsége 
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Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala ésVárosi Tanácsa is támogatja 

Proiectul sus£ne candidatura ara§ului Quj-Napoca la titíul de Capiíalá Culturalá Europeaná2021 

Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre benyito tt pályázatát 

Kiadványunk a  Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg
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