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• A NAGY KILOMETRIK

VALLASEK JÚLIA

Az életről, egyszerűen
Felsó'-tó, Michigan, Huron, Erie, Ontario... A kanadai Nagy-tavak 

nevét annak idején nem a földrajzkönyvbó'l tanultam, hanem Cooper 
regényeiből. Alice Munro írásaiban szülőföldje, Délnyugat-Ontario, 
Huron tartománya jelenik meg: bővizű folyók szabdalta lapos, vég
telen szántóföldek, egyforma kisvárosok, központjukban az elma
radhatatlan vöröstéglás városházával, különféle felekezetek temp
lomaival, postával és kórházzal. Kisvárosok, ahol „az emberek élete 
unalmas, egyszerű, csodálatos és mérhetetlen -  konyhai linóleum
mal bélelt mély szakadék” (Asszonyok, lányok élete).

Alice Munro a hatvanas évek elején kezdett publikálni, első no- 
velláskötete (Dance of the Happy Shades) harminchét éves korában, 
1968-ban jelent meg. Ezután párévente megjelentetett egy-egy újabb 
novelláskötetet (legutóbb 2012-ben a Dear Life címűt), és egyetlen 
(szerkezetében ugyancsak laza novellafüzérre emlékeztető') regényt. 
Munkásságát számos díjjal értékelték, mégis a minduntalan felfede
zésre ítélt írók körébe tartozott (Kanadán kívül legalábbis), akire rá
csodálkoznak a kritikusok. Talán mert novellista, és hajlamosak va
gyunk egyenlőségjelet tenni a mű hossza és fontossága közé.

Mesterházi Mónika szerint, aki Munro öt magyar nyelven megje
lent munkájából négyet fordított, az első kanadai Nobel-díjas író jel
lemzője a „higgadt komolyság, amivel bele mer vágni fontos témákba 
(...) nem didaktikusán, hanem egyszerűen, vagy magától értődőén.”

Alice Munro elbeszélései csaknem mind a ’30-as évektől a ’80-as 
évek végéig játszódnak, de témái, szerelem, barátság, árulás, beteg
ség, megbocsátás, vagyis mindaz, amit legegyszerűbben életnek le
hetne nevezni, valahogy kiemelik az időből ezeket a történeteket. 
Vagy csak ilyen időtlen az idő Ontariónak e tartományában, amely 
Alice Munronál valami afféle lett, mint Faulkner Yoknapatawpha 
Countyja, a föld, ahol az ember minduntalan belebotlik a végzetébe. 
Ez a végzet nem ritkán erotikus vonzalom formájában jelentkezik. A 
kisváros, amelyben a titkolózás, a hallgatás norma, ezért az embe
rek mindig mindent „tudnak” egymásról, tele van érzéki feszültség
gel. Kemény, sokszor kegyetlen történetek, a lehető leghétköznapibb 
hangon elbeszélve.

Munro skót presbiteriánus gyökerekkel rendelkezik. A protestáns 
szellemi háttér találkozása a kisváros zárt, sokszor klausztrofób vilá
gával szinte kínálja, hogy a szereplők számára mindennapos feladat 
az önelemzés, hogy soha nem szűnnek meg mérlegre tenni tetteiket, 
érzelmeiket, vágyaikat és gondolataikat, és mindig könnyűnek talál
tatnak. Nem történnek világrengető dolgok, itt mégis mindig kéznél 
van a szégyen, a büntetés, a megvetés, és nehéz, sokszor lehetetlen a 
megbocsátás. Ugyancsak a protestáns szellemiség jegyében, ha meg
bocsátás nem is, a megnyugvás kegyelme mégis sokszor megadatik, 
méghozzá érdemektől és iparkodástól függetlenül, akkor, amikor az 
ember nem is számít rá. Szavakba lehet önteni egy életen át elnyo
mott érzéseket, falkemény előítéletek meginognak, sok rosszindulat
ból valami jó születik, egy autóbaleset váratlanságával megváltoz
hatnak dolgok, és élhetővé lesz az, ami elviselhetetlen volt.

OLVASÓINK
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Beszélgetés Csider István Zoltánnal, 
Pion Istvánnal és Simon Mártonnal
Slam, a szabadság költészete

-------------------HELIKON--------------------------------------

-  A kolozsvári Bulgakov Irodalmi 
Kávéházban a legutóbbi föllépéseteken a 
slam poetryt meghatározó szöveg is el
hangzott, hogyan írnátok körül a mű
fajt?

-  Pion István: Nekem a slam a szólás- 
szabadság. Három perced van, hogy el
mondd, mit gondolsz bármilyen témáról.

-  Simon Márton: Nekem nem a szólás- 
szabadságot, egyszerűen csak a szabadsá
got jelenti, amikor azt csinálok, amit csak 
akarok.

-  Csider István Zoltán: Nekem a slam 
az új punk.

-  Úgy érzem, hogy a slam poetry lázadás 
is. Nem véletlen, hogy Magyarországon és 
Erdélyben is ilyen népszerűvé tudott válni. 
Több szövegetek utal az akutálpolitikára, 
társadalmi kérdésekre. Mennyire értetek 
azzal egyet, hogy a slam poetry lehet a mai 
kor társadalomkritikája is?

Csider István Zoltán

-  Pion: Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
a slam poetry magában hordozhatja a tár
sadalomkritikát, de ez nagyon sok minden 
másról is elmondható. A forma még nem 
kritika, szóval leginkább mi vagyunk kri
tikusak, nem a slam poetry.

-  Csider: A társadalomkritika szerintem 
nem csak opció, hanem természetes kompo
nense a slamnek. Közvetlen fiúk és lányok 
vagyunk, közvetlenül mondjuk a közönség
nek, amit mondunk, többnyire olyan dolgok
ról beszélünk, amelyek mindannyiunkat 
közvetlenül érintenek, a társadalmi, poli
tikai folyamatok pedig ilyenek. Nem elvá
laszthatók az életünktől.

-  Hogyan találkozik az irodalmi szöveg 
a slammel?

-  Simon: Mi úgy gondoljuk, hogy a slam 
is irodalom, pontosabban az irodalmi szö
vegeknek egy válfaja, magától értetődően. 
Mivel ez egy ab ovo színpadi műfaj, ezért 
sok esetben harsány, egy kicsivel egysze
rűbb, és közérthetó'ségre törekvő -  talán 
tényleg punkosabb. De mindenképp azt 
gondolom, hogy jó pillanataiban egy slam 
poetry szöveg simán hozza az irodalmi 
színvonalat. Es ahogy nem minden irodal
mi folyóiratban megjelenő vers remekmű, 
ugyanúgy nem minden slam-szöveg lesz 
érdekes egy-két hónap vagy év múlva. De 
a vers és slam találkozása evidens.

-  Pion: Ahogy az ódának vagy a szonett
nek vannak műfaji követelményei, úgy a 
slamnek is meg kell felelnie bizonyos iro
dalmi műfaji követelményeknek. Mivel új 
és friss, ezért természetes, hogy vannak 
ellenzői és lelkes támogatói is, de ettől 
függetlenül ugyanolyan elvárásoknak kell 
megfelelnie, mint egy hagyományos iro
dalmi műfajnak. Azt gondolom, hogy he
lye van az irodalomban. Másképp én nem 
is csinálnám, ha nem lenne köze az iroda
lomhoz, bele sem kezdtem volna.

-  Csider: Szövegalkotó emberként figye
lünk arra, hogy mit írunk le, hogy épek le
gyenek a mondatok, legyen kohézió. Hogy 
építkezzen a szöveg. Nem tudom, mi az iro
dalom, de ha valami ilyesmi, akkor a slam 
is az. Először megírjuk, aztán elmondjuk. 
Szóval, a slam már a keletkezése pilla
natában találkozik az irodalommal, illet
ve része lesz az irodalomnak. Ez lehet jó 
irodalom és rossz irodalom is — de az. Én 
gyakran emelek át a slam-szövegeimbe 
alapvetően versként keletkezett szövege
ket is, ez is egy találkozási pont.

-  Tulajdonképpen előadói műfajról be
szélünk, mégis melyek azok a legfontosabb 
kritériumok egy slam poetry szöveg estében, 
amelyek mentén elkülönül valamelyest az 
úgymond hagyományosabb irodalmi mű
fajoktól?

-  Pion: Hangzásra szülessen, ez a leg
fontosabb.

-  Csider: Éppen az előadás miatt na
gyon fontos, hogy amit a slammer mond, 
az viszonylag gyorsan feldolgozható legyen 
a hallgató/néző számára. Valószínűleg 
egyszerűbb eszközökkel dolgozik egy 
slam-szöveg, mint az általad hagyomá
nyosabbnak nevezett műfajokban kelet
kezett szövegek, ami nem jelenti persze, 
hogy egy-egy darabnak ne lennének mé
lyebb rétegei. Vannak, lehetnek. Az a jó,

ha vannak. Téved, aki azt gondolja, elég 
néhány közéleti utalás, néhány poén, né
hány obszcén kifejezés, hogy egy slam- 
szöveg sikeres legyen. Receptem ugyan
akkor nincs.

-  Lehet-e a slam egyfajta új népköltészet 
-  ilyen meghatározást is gyakorta hallani 
irodalmárok körében -, avagy a népi kultú
ra helyettesítője?

-  Pion: A slam poetry azért más, mint a 
népköltészeti alkotások, mert a mi szöve
geinken a közönség nem alakít. Ha innen 
nézzük, akkor ezek műdalok, előre megírt 
szövegek.

-  Csider: Abból a szempontból két
ségtelen a hasonlóság, hogy a slam 
poetry a YouTube-on nézőről nézőre, a 
Facebookon pedig felhasználóról felhasz
nálóra terjed. Megosztást megosztás kö
vet. Lehet, hogy egy-két hangsúly elto
lódik, alakulnak a mondatok, alakulnak 
a szerkezetek, toposzok helyébe más to
poszok jöhetnek. Ilyenformán el tudom 
képzelni, hogy egyes „slágerszövegek” 
egyes részei egy idő után az eredetitől 
eltérő módon épülnek be a „köztudatba”, 
illetve máshogy élnek tovább. Ez volna a 
népköltészet? Nem tudom. Bizonyos mo
tívumok tényleg tovább élnek nemcsak 
szabadon lógó idézet formájában, de egy- 
egy slamben is, vendégszövegként, re
ferenciaképpen, ez viszont természe
tes. Mindenesetre mivel még talán így, 
átalakulva is társul név és arc a szöve
gekhez, és mindig van hová visszatér
ni, nem hiszem, hogy ez volna az új nép- 
költészet. Ahogy azt sem gondolom, hogy 
a slam volna az „új költészet”. Azt meg 
pláne, hogy a népi kultúra helyettesítő-

Pion István

je lenne. A modern népi kultúra egyik, 
szerintünk és a számunkra nagyon fon
tos eleme, de semmiképpen sem helyet
tesítője.

— Simon: Igen, az alapszöveg sokkal 
erősebben kötődik a szerzőhöz, mint egy 
népköltészeti alkotás. Bár a magam részé
ről egyre kevésbé tartom szerencsésnek a 
„művész mint elefántcsonttoronyba zárkó
zó zseni” sztereotípia fenntartását, de ak
kor is. Viszont bárki írhat slam-szöveget, 
ez teljesen szabad terep. Ugyanazon a 
színpadon állnak a legnívósabb slam- 
előadók a teljesen kezdőkkel. Ez pedig 
életben tartja a műfajt és ad egyfajta di
namikát és kiszámíthatatlanságot egy- 
egy estének, ami jó.

-  Irodalomnépszerűsítő szereppel bírhat 
a műfaj?

Csider István Zoltán: 1980-ban született Mezőtúron. Verset, slamet, újságot 
és rapszöveget ír. A Népszabadság munkatársa. Jelenleg Budapesten él.

Pion István: 1984-ben szü le te tt Vácott. Jelen leg  B udapesten  él. Egyetem i ta 
nu lm ányokat a  P ázm ány  P é te r K ato likus E gyetem en fo ly ta to tt m agyar-kom m u
nikáció szakon. A Magyar Nemzet k u ltu rá lis  ro v a tán ak  szerkesztője. V erseskötete: 
Atlasz bírja (2013).

Simon Márton: 1984-ben született Kalocsán, tanulmányait a Károli Gáspár 
Református Egyetemen végezte japán szakon. Jelenleg Budapesten él. Kötetei: 
Dalok a magasföldszintről (2010), Polaroidok (2013).
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HELIKON
-  Simon: Persze. Viszont azt elöljáróban 

nagyon fontos elmondani, hogy mi ezt az 
egészet nem „mellékesen” csináljuk. Szóval 
hogy a dolognak van egy „irodalomnépsze
rűsítő” oldala is, csak mi nem feltétlenül 
(vagy kizárólag) ezért műveljük. Pontosabb 
azt mondani, hogy ezzel csinálunk valami 
olyasmit, ami — bizonyos okokból kifolyó
lag — könnyebben jut el szélesebb közönség
réteghez, és vannak olyan verseink, írása
ink, amelyek meg nem. Megvan a slamnek 
a saját helye, önértéke, ami nem a viccelődó' 
népszerűsítése annak, hogy egyébként köl
tő vagyok. Ez megalapoz valamifajta affini
tást és fogékonyságot a „szövegekre”, álta
lánosságban, de ez is inkább következmény, 
mint cél.

-  Pion: A slammerek között nemcsak 
költők, hanem rapperek, színészek, számí
tástechnikai szakemberek és ki tudja még, 
milyen foglakozásúak is vannak. Amikor 
valamelyikünk először slammelt, nem 
azért állt ki, hogy attól a versei népszerűb
bek legyenek. Amikor először slammeltem, 
nagyon is otthon hagytam a verseimet, az 
más kérdés, hogy ez elmúlt időben valame
lyest módosult ez a nézőpontom, és beke
rült a kötetembe slam-szöveg is, de ez már 
következmény, nem ez volt a cél. A slam 
poetry, úgy érzékelem, hogy olyan szövegal
kotási metódus, ami működik az irodalom
ban is, de a színházban, a rapben, a zené
ben és máshol is életképes. Találtunk egy 
olyan közeget, amely sokmindent befogad. 
És itt a központi elem a szöveg. Szóval nem 
gondolom, hogy ez deklaráltan a költészet 
reklámja lehetne. Mindamellett viszont, 
hogy ez következmény, és nem ok, iszonyú 
jó húzóerő is, nemcsak a saját verseinket, 
rapszövegeinket, színész mivoltunkat vi
szi tovább, hanem azoknak az alkotóknak 
is jót tesz, akik egyáltalán nincsenek közel 
a slamhez. Az irodalom kap ezáltal egy kis 
hátszelet, amire szintén nem gondoltam, 
amikor elkezdtem. A barátainknak, az ál
talunk szeretett és kedvelt íróknak és köl
tőknek akarva-akaratlanul is csinálunk 
egy kis reklámot. Kányádi Sanyi bácsi vé
gigjárta Magyarország, Erdély, Kárpátalja, 
Felvidék, Vajdaság majd’ összes települését. 
Mindenki ismeri. Közben felnőtt egy nem
zedék, ezek vagyunk mi. Ha nem mész el 
a közönségedhez, akkor a közönséged sem 
fog megtalálni téged. Respektálom az ott
honülő költőket is, nincs ezzel semmi prob
léma, de megteszek mindent, ami tőlem te
lik azért, hogy róluk is halljanak általam, 
általunk, és otthon ülve is megtalálja őket 
a szélesebb olvasóközönség.

-  Csider: Ezzel én is egyetértek. Hiszek 
abban, hogy a jó szöveg nem csak szóra
koztat és gyönyörködtet, vagy épp letaglóz 
és sokkol, de kedvet csinál más szövegek
hez is. Ha pedig hivatkozásként beemel
jük a nekünk fontos szerzőket a szövegek
be, talán akadnak páran, akiknek beakad 
néhány név, aminek érdemes utánanézni 
később. S ebben szerintem az a szép, hogy 
bár a hivatkozott szerzők többnyire nem 
részei, alakítói a mozgalomnak, így, közve
tett módon mégis van hatásuk. Szerintem 
egy-egy slam-est különben remek alkalom 
lehet minden, magában az előadásra ked
vet érző szerző számára, hogy újabb csa
tornákat nyisson magának, hogy megis
mertesse magát egy olyan nemzedékkel, 
amelynek tagjai valószínűleg nem az 
írók Boltjában kezdik és zárják a napot. 
Amennyire tudom, nem kevesen éppen

azután vették meg Marci vagy Pista kö
tetét, hogy hallották őket slammelni. Ha 
csak néhányan vannak olyanok, akik egy 
ilyen könyvesbolti trip során mások köny-

Simon Márton

veit is leemelik a polcról, akkor máris 
rendben vagyunk. Ez a műfaj olyan fontos 
szerzőkre és művekre is ráirányíthatja a 
figyelmet, akik az irodalmi nyilvánosság 
felől ugyan megkapják az elismerést, de a 
felhasználói, az olvasói figyelem sok eset
ben elkerüli ó'ket -  ami méltatlan. Én ab
ban érzek valamiféle missziót, hogy a srá
cok lássák, hogy a vers jó, a vers kell.

-  Milyen különbséget láttok a magyaror
szági és erdélyi közönség között?

-  Pion: Mivel ide ritkábban járunk, 
jobban várnak minket. Nyilván az 
internetnek köszönhetően könnyen meg
találhatók vagyunk, lehet hallani rólunk, 
de a fizikai jelenlétünk ritkább, mint 
Budapesten vagy a vidéki városokban 
Magyarországon. Itt valamelyest nagyobb 
az érdeklődés. Különleges élmény, hogy el
jöhetünk ide, és ez láthatóan a közönség
nek is örömet okoz.

-  Csider. Azt tapasztaltam Maros- 
vásárhelyen legutóbb, hogy amit az ottani 
slammerek képviseltek, sokkal nagyobbat 
robbant, mint egy-egy hazai föllépésen el
hangzó szöveg. Kicsit félve mentem fel 
utánuk slammelni, hiszen ilyen kemény 
és erős megszólalások után mi újat mond
hatnék én, ami a közönséget jobb kedvre 
deríti vagy elgondolkodtatja, meghatja? 
Elképesztően erős a színvonal, amit az er
délyi slammerek képviselnek. Ami furcsa 
volt még, az a „maximalizmus” — nálunk 
a félhivatalos protokoll szerint 7 pontnál 
már tapsol a közönség. Itt 9-10-en alul 
nem nagyon...

-  Simon: Nagyon szeretem ezt a légkört, 
aminek nyilván része a közönség is, az 
egész miliő, ami itt van. Ezt én imádom, és 
most ez a legenyhébb szó, ami eszembe jut 
róla. Talán azért is, mert kevesebbet lát
nak minket, reagálnak másképp, ez rész
ben igaz, de azt gondolom, hogy ez nem a 
találkozások számán múlik. Jelzésértékű

az erdélyi slam m erek  m en ta litása  is: nyi
to ttak , újítóak, energ ikusak .

-  Beszéljünk az irodalmi terveitekről is. 
Mi az, ami most foglalkoztat benneteket?

-  Simon: É n  anny i m indent írok jelen 
p illanatban , hogy időm sincs tervezni. Jól 
jönne néhány  csendes hét, am ikor leü lhe
te k  csak  úgy és k ita lá lha tom , hogy m it is 
kéne csinálnom  „harm ad ik  kö te t” címen. 
T alán  m ajd télen, legalábbis m ost ebben 
bízom.

-  Pion: Most leginkább egy gyerekvers
kötet. De titoktartási szerződést kötöttem 
a kiadóval. Na jó, azt azért nem, de erről 
egyelőre tényleg nem árulhatok el többet

-  Csider: Egy nagyobb, Rendrakás mun
kacímű verscikluson dolgozom éppen, eb
ből nemrég hallhatott pár szonettet a kö
zönség. Ez foglalkoztat most leginkább.

-  A város, az elidegenülés, az emberi 
kapcsolatok erodálódása, na meg az iró
nia fontos szerepet kap mindhármotok köl
tészetében. Hogyan nézne ki egy Csider- 
Pion-Simon hármas kötetbemutató slam 
poetry nélkül?

-  Pion: Gondolom, nem  slam-szövegek, 
hanem  versek  felolvasásával, nyilván ze
nével. De e rre  hasonló példa volt m ár, 
amikor áprilisban bemutattuk a  kötete
inket, igaz, akkor sajnos C sider-kötet nél
kül, de Sirokai M átyás tá rs u lt  be m ellénk, 
és az este  első felében csak beszélgettünk  
és verseket olvastunk, egym áséit is. Elég 
jó recept volt, sokaknak  ízlett, úgyhogy 
ezen én nem  nagyon változtatnék . A ztán  
persze az est második fele m ár a slamró'l 
szólt, de nem  ez volt a kérdés.

Csider: Sehogy. Ez elképzelhetetlen.

Sokat beszéltünk az otthonülő költőkről, 
arról viszont keveset, hogy mivel lehetne kö
zönségbaráttá tenni egy-egy kortárs könyvet, 
felolvasóestet? Persze nem slam poetryre gon
doltam, hanem valami másra, hiszen nem 
mindenki tud színpadon előadni.

-  Simon: Szerintem bármivel, ami egy 
kicsit is váratlan. Zenével, színházzal, ve
títéssel, intermedialitással és kötetlenség
gel. De egy jól kitalált felolvasás egy üres 
színpaddal és egy darab mikrofonnal is 
működhet, tehát inkább a személyes je
lenlét az, ami számomra döntő. A többi op
cionális.

-  Pion: Például Kemény István és Erdős 
Virág sem tartozik a legjobb előadók közé, 
de a Rájátszás nevű formációban nagyon 
jól végzik a dolgukat, sőt attól lesznek iga
zán különlegesek, hogy nem tökéletes az 
előadásuk. Úgyhogy ez az út szerintem 
igenis járható.

-  Csider: Nem gondolom, hogy a kötetek 
összeállításakor, szerkesztésekor különö
sebben fontos szempont kell, hogy legyen a 
közönségbarátság, ami persze nem jelenti, 
hogy az olvasó nem fontos, hiszen nagyon is 
az. Jó, ha látható az ív, a „honnan hová?” 
vagy ha akadémiai műveltség nélkül is ért
hető t a szöveg, sőt. De a versolvasás szerin
tem magányos akció. Az estekről pedig: a 
zene, a vizuális segítség mindenképpen jól 
jön, ha azt akarjuk, hogy jól érezze magát, 
aki eljön. Márpedig azt akarjuk.

VARGA MELINDA
--------------------------------- 3



HELIKON

TÓTH MÁRIA

A csont
Az asszony járogatott a temetőbe, s ez 

olyan valami volt, mint amikor vizitálta 
a nagymamát, a mamát, s minden alka
lommal vele tartott a gyerek is. 0  ültette 
be tavasszal a sírokat, nyaranta ő locsol
ta, ami lényeges volt, mert a gaz burján
zóit, a sírok között is nőtt, növögetett 
gyorsan. Az asszony meg a gyereke azo
kat ügyesen kihúzogatta. Az asszony éle
tét jelentésnélküliség jellemezte. Élete 
letelt idejében a hónapok, az évek surra- 
nása, „poétikai háttért” nélkülözött, víz
jelekhez hasonló valami volt.

Az asszony férje román férfi volt s a 
Radu névre hallgatott. Egyik estefelé, 
mire ők, ketten hazatértek a temetőből, 
a Radu névre keresztelt férfi nekiszegez
te a kérdést:

— Mirefel hurcolod feszt a gyerekeket a 
temetőbe?

Az asszony h a n g ja  a  konyhából:
— Hogy tanulja meg a halált... — és kö

tényt kötött maga elé, hogy meleg vacso
rát főzzön a családjának. S az asszony, 
babrálgatva a félhomályos konyhában, 
arra gondolt: tehát a gyerekének meg kell 
tanulnia valamit, amit ő negyvenéves ko
rára tanult meg.

Az asszonynak voltak jobb és rosz- 
szabb periódusai a temető felkeresésé
ben. Halottak napja előtt biblikus lelki- 
állapotba került. Voltak idők az életben, 
amikor abban is kételkedett, hogy van-e 
földöntúli élet, s ez olyan valami volt, 
mintha maga előtt is szégyenkezne is
tentelen gondolatai miatt. Most gyako
rolja azt: add, Uram, hogy higgyek, és ne 
lássak! Jó lett volna tudnia, hogy Isten 
előbb szerette őt, mint ő az Istent. Az asz- 
szony lelki élete legmélyén a szeretet- 
ről nem volt szó, csak valamiféle elfoga
dásról. Csak Isten tudhatja, mi a jó, mi a 
rossz nekünk, mi legfennebb találgatjuk. 
Az őt körülvevő életnek volt azért teoló
giai értelmezése is. Minden évben, nagy
héten, elment a katolikus kultúrházba, 
ahol egy öreg, szakállas próféta-jelen
ség arról mesélt, miképpen helyezhetjük 
belé a vallást a hétköznapjainkba. A te
remben rengetegen voltak, a fal mellett is 
álltak, s amit az asszony észrevett: nem 
hiányoztak a fiatalok sem. Az úgyneve
zett forradalom után az egyháznak már 
mindent szabad volt. S az asszony érzel
mi fertőzésen esett át, a forradalom nem 
mese volt, hanem bennünket lebíró jelen
ség. S ezekben a hónapokban az asszony 
úgy emlékezett halottaira, ahogyan csak 
Isten emlékezhet rájuk. Észrevette, hogy 
az ő gyermekének bátorsága volt az élet
hez (nem, nem vakmerősége), s neki ezt 
időben védelmeznie, alakítania kell. Pour 
les connaisseurs.

A temető, úgy halottak napja előtt, va
lami finom szomorúsággal telik meg, ott 
vibrál a levegőben, a sírokat gyomláló, 
szépítgető asszonyok alakja körül meg
környékezi őket, körbe fonja, mintha lát
hatatlan lelkek suhannának el mellettük 
és egymás mellett is, anélkül, hogy pil
lantást vetnének egymásra, vagy az ott 
matató nőalakokra. Az asszony fohász
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kodik magában: Uram, te nem csak a hí
vők, hanem a hitetlenek Istene is vagy. 
S ez egyhúron pendül a pszichológiai fá
radtsággal.

A nagyanyjától, az anyjától látta, 
hogy összesodort kis papírt nyomkodnak 
bele a földbe. Megkérdezte, mik ezek? A 
válasz: levél nekik, ők majd elolvassák, 
s emígyen fennmarad a kapcsolat közöt
tünk. Tanúja és kísérője volt családtag
jai lábon való haldoklásának, ez amolyan 
kis tartalék-idő volt számukra, bizony
talan, hogy meddig tarthat. Az asszony 
nőrokonai nem imádkoztak a holtakhoz, 
a holtakért, mintha nem bíznának ben
ne, hogy egyszer, majd égi úton, csillag- 
útón össze fognak futni. A levél fizikai 
valóság, híd két lélek között, akik kom
munikálni akarnak egymással. Az asz- 
szony nőrokonai lábon haldokoltak, és 
testükből a fájdalmak, a múló napok
kal, kiharaptak valamit. Irtózott tenye
rük érintésétől, nedves és jéghideg volt, 
úgy tűnt föl neki, hogy ott folyik el be
lőlük maga az élet. Látszatra még lábon 
jártak, de az ereik vonulata a térdtől a 
bokáig csúnyán kidudorodott, mintha 
bizony ér-pálcikákon lépkednének. És 
áradt belőlük hónaljbűz, mosta, mosdat
ta őket, szagtalanítót is használt, mind
hiába. Félt és undorodott a szagoktól, 
ez látható; érezhető a testből, egyedül a

csont marad láthatatlan és maradandó. 
Az asszony idővel felfogta, hogy az em
bernek mindenre szüksége van az élet
ből, egyedül önmagára nincs.

Egyik nap takarított, porszívózott a 
gyerek szobájában, s az íróasztal alatt, 
törölközőbe becsavarva egy emberi láb
szárcsontot talált. Amit a csont puszta 
látása váltott ki belőle, az provokáló és 
egyben magával ragadó volt. Nem szól 
Radunak a felfedezésről, mert akkor ki
adná neki a gyerekét. Ha a gyerek berá
molta a hátizsákjába az ortodox temető
ben kiásott lábszárcsontot, akkor az is 
lehetséges, hogy ez a fiú nem egészen nor
mális. .. Látszott, hogy a gyerek a csontot 
alaposan lemoshatta. A gyerek esténként 
elővehette a csontot, szemlélhette, talán 
szólt is hozzá. Az asszonyt hányinger kör
nyékezte. Ok tehát, itt, ebben a lakásban 
egy holttal éltek együtt. Atyaisten! Az

asszony a csontot visszacsavarta a töröl
közőbe, és a helyére rakta. Álmatlan éj
szaka borult rá, amiből aztán délig kép
telen volt kikászmálodni.

Az asszony egyetlen szót se szólt 
Radunak, ők lelkileg külön szigeten él
tek, közel és távol egymástól. A gyereket 
se vonta kérdőre. Radu, a férje elhozta 
a házasságukba mindazt, ami a szerel
men túl maradt. Az asszony magyar, s 
ez nem is lenne túl nagy baj, de az el
ső összeütközésük vallási eredetű volt. 
Bizáncból származó ortodoxia, ez a neve. 
Szigorú, majdhogynem kegyetlenkedő 
egy vallás, évente közel kétszáz bojtos 
napot koplalnak végig, ők, a románok 
úgy mondják erre: fekete böjtöt ta rta 
nak, mert se olaj, se tejtermék, se bor, se 
tojás, hanem ízetlen löttyöket raknak az 
asztalra. És Radu szigorúan, komiszul 
böjtölt. Külön konyhát vitt neki. Aztán 
ott adatik nekik a halottkultuszuk. A 
románok szerint etetni kell a holtakat. 
Miként megy ez végbe? A házi tűzhelyen 
főtt ételből a lélek szépen fölszippantja 
magának a párát, s ettől jóllakik, aztán 
a meleg ételt sürgősen túl kell adni test
vér embereknek. A lépcsőház ablakpár
kányain, tányérokon palacsinták, aki 
meglátja, elviheti, ez a pomána. Hét év 
után a temetőben nagy cécó megy végbe. 
Kiássák a holtat, hogy újratemessék. A 
csontokat fehér borban tisztára mossák, 
vászonzacskóba helyezik és egy ládikó- 
ban újra elássák. Az asszony csak egy
szer ment el Raduval egy ilyen újrate
metésre. Ami a temetés után ott marad 
(haj, fogak, ruhadarabok), azt elhordják 
a szemetesek, az már idegen számukra, 
rá  se pipálnak, minden ott van közszem
lén, ami nem vált porrá. Az angolok a 
temetéseken úgy imádkoznak: hamu, a 
hamuhoz, por, a porhoz... Föld a földhöz. 
Igaz, a nagy felhajtásban az is előfordul, 
hogy néhány csont kimarad a bokrok kö
zött. Attól ők eltávolodnak. Az asszony 
gyereke egy ilyen csontra bukkanhatott. 
A csont maradandó, száz évig, ezer évig 
rikító, csupasz fehérség. A múló napok
kal az asszonyt a gyereke, „megtanítot
ta” a csontokra, s az is világossá vált, 
hogy kicsoda neki ez a gyerek. Már nem 
félt se magától, se a gyerekétől. A teme
tőben a sírhantok kis kupacai a fájdalom 
fenntartásának jelei.

Az asszony felhívta telefonon kedvenc 
tanárát, Gnandt Jánost, ezt a Szatmár 
környéki sváb embert, akibe beleszorul
hatott valami a németek bölcsességéből, 
ez az ember majd eligazítja őt. És az öreg 
Gnandt János jött, jődögélt komótosan.

Az asszony minden kertelés, bevezető 
nélkül előadta a magánszövegét a fiáról, 
s hogy a gyerek hazahozott a temetőből 
egy csontot. A gyerek félig román, de a 
csont mindenestül valah. Szerencséjükre 
a 12 éves gyerek éppen hazatért az isko
lából, rutinos, szokványos köszöngetés, és 
Gnandt János kérdése:

— Na, és mi leszel, fiacskám?
A gyerek nem magyar, törökösen sötét 

bőrű, a haja szinte rikítón fekete.
-  Világos, hogy mi leszek, a régészetre 

felvételizem...

» » » » » »



HELIKON

ZUDOR JÁNOS 

Az őskáosz
Az őskáoszból kicsüng a lélek, 
vagy csak lélekdarabocskák, 
még az ősköd előtti világ,

bennem is van egy ősköd, hurcolom, 
viszem magammal, bármerre lépek...

Egy óriás járkál előttem, bármerre
járok előttem lépdel ő,
szólongat, gyere, törpém, pórázon vezet,

elkiáltom magam az óriásnak, hiszen 
az is én vagyok, még az ősköd előtt, 
a boldog időkben, mikor még nincs világ,

csak az idő van, a boldog idő, és 
óceán, akárcsak időtlen lelkemben...
Nem zavar az izgága cél, sem az emberek!

Őskáosz II
Az ős tűz néz szembe vele.
Ha kinyitja a szemét, belezuhan. 
(Beidegződött, látomásszerű ébredés.

A teremtés véget ért!) Az őskáosz 
a vesztesnek ítélt babért! A vesztes 
kinyitja szemét,

ő az egyetlen a világon, 
értelmetlen a kapkodó beszéd is, 
mint egy izzadó, halott, és vesztes 
hallucináció...

MEZŐSI MIKLÓS 

Századeleji emlék
A veronai Catullus emlékére

egyrészes farmer volt őrajta márvány 
fel-felvidult ha néztük egymást árván 
Szöktetésre gondolhattunk ottan 
szökhettünk volna akkor együtt nyomban 
elszöktünk volna csókostul mi onnan 
ő és én akárhová mehetnénk 
szeretni mentünk és szerettünk egyként 
kihámoztam farmerjéből aztán 
szerettük egymást kedvvel és a párnán 
álmomba tért én néztem arcát némán

gondolhatnád a többit inkább olvasd 
s ha látlak csókod majd a számra forraszd 
ne egyet és ne százat és ne ezret 
hanem keverjük össze mint a mézet 
miként a kard a megcsörrenő láncnál 
szebb fényességgel tündököl s ragyog fel 
úgy méznél édesebbek csókjaid ezerszer 
a vágy virágillatnál édesebben reszket 
bársonynál selymesebb volt vesztem 
ó ezt tudom tanú és vádlott voltam 
megvesztem érted vádlón majd’ meghaltam

ha csókot adtunk százat s vettünk ezret 
jól megkevertük édes mint a mézet 
a szád mint friss gyümölcsnek húsa-lelke 
végtelen sok érzésem hajtott ki benne 
az volt aztán a szívem nagy kegyelme 
illatos kertedbe szívemet beengedd 
adj kegyelmet édes asszony s kedved 
add nekem s töltsük hamar kehelybe 
onnan kiisszuk és ott kélünk egybe

illatos kertedbe hív a szívek gyöngye

» » » » » »
Az asszony ült, s úgy ültében elámult; 

ilyesmiről sose beszélt a gyermekével.
Az egykori földrajztanár lelkesedése 

kulminált:
— Jaj, fiacskám, az egy nagyon szép 

mesterség, régi várakat, városokat kihá
mozni a földből, és újra felrakni; aztán 
dolgozhatsz múzeumban is...

A gyerek felnevetett, de ennek a neve
tésnek már semmi köze nem volt a kisko
rúak szívéből fakadó, gyöngyöző kacagá
sához.

— Engemet az épületek romjai egyálta
lán nem érdekelnek, hidegen hagynak, 
engemet egyedül a csontok hoznak lázba, 
annyi marad meg az emberből...

S akkor színre lépett az asszony, úgy 
is, mint anya:

— Kisfiam, amikor takarítottam, felfe
deztem azt a csontot...

A fiú nem volt se zavart, se meglepett:
— Ja, azt én a temetőből hoztam haza, 

alaposan megmostam és törölközőbe gön
gyöltem...

Az asszony szavaiban jajgatás bujkált:
— Csak nem fogsz ezután csontokat ha

zahozni?
A gyerek nyugodt volt. Megvonta a vállát.
— Világos, hogy még hozok máskor is, 

csontszakértő leszek. Ebben látok én iz
galmat és fantáziát...

Ezzel a jelenetnek vége is szakadt. A 
kihűlőben lévő szavak ott kóvályogtak az 
asszony fájdalmasan rángó ajka körül. 
Arra gondolt: Isten a sejthető valóság, 
csakis ő olthatta bele a gyerekbe a cson
tok iránti érzékenységet. A mondatoknak 
van ideje, ami idő az időben. Az asszony 
arra emlékezett, hogy a kis, zsúfolt, gyer
tyafüstös, ortodox templomokban két lá
bon jár az áhítat, ahogyan az emberek 
Istenhez közelednek.

És az asszony ettől a naptól kezdve 
rendszeresen vitte magával gyerekét a te
metőbe. A gyerek ott ácsorgott az anyja 
előtt, és megkérdezte: hát akkor megyünk 
már? S az asszony nem titkolta a gyerme
ke előtt, hogy ő sebtében, a konyhaaszta
lon lekapirgált leveleket rejt el a porha- 
nyós földbe, erről felvilágosította a fiát: 
levélkék ezek az elmenteknek. A föld, a 
por biztonságos volt, mindent befogott. Az 
asszonynak természetes volt, hogy kihar
colta a mamának, amit a távolságtartó, 
fél-idegen férje nem értene meg. A közel
séget ácsoló szavak már kihunytak közöt
tük. Mert mi is a halottak napja? Szomorú 
egy ünnep. A karácsony, a húsvét kelle
mes napok sora, családias ünnep.

Amíg az asszony üldögélt a temető pad
ján, a gyerek kószált az ortodox temető
ben, rajta hátizsák, s amikor egymás ke
zét fogva hazafelé tartottak, az asszony 
hallotta, hogy a zsák aljában a csontok

egymáshoz koccannak. Vitték haza a te
metőt. Otthon a gyerek, a soha nem hasz
nált nyárikonyhában rendezte el a cson
tokat. Az orosz piacról vett magának 
egy nagyítót, mert a láthatatlant is lát
ni akarta.

Ha az asszony a kertben járkált, érezte 
a nyári konyhából előszivárgó temetősza
got. Radu rátámadt, és megkérdezte tőle: 
van fogalmad róla, hogy a drágalátos fi
ad a nyárikonyhában csontokat tárol ma
gának?

Az asszony rendreutasította az embe
rét, azt mondta, hogy a ház mindenes
tül az övé, beleértve a nyárikonyhát is. 
Ekkor mondta meg Radunak, hogy a fi
úból régész lesz, valamifajta csontszakér
tő.

Radu elzárkózott.
— Nem bánom, te akartad, a te bajod...

Umberto Eco írta le: úgy látszik, kép
telenség meglenni ellenség nélkül.

S az asszony idővel megtudta, hogy ki
csoda neki ez e gyerek. Ott, a temető áje- 
rében alázat és jámborság költözött a 
leikébe, s ahogyan fogta a gyerek szá
raz-meleg kezét, a jámborság átjárt a fel
növőben lévő testbe. Kettőjük jámborult 
lelkében most már maga az Isten mun
kálkodott. Húsz év múlva az asszony fia 
országos hírű csontszakértő lett, akit 
konzultáltak és tiszteltek.
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FARKAS WELLMANN ENDRE 

Beás-Gyopáros dicsérővers
Annyira szép ma az arcod a fényben angyali kedves 
engedd hogy pár sor ma buján beragyogja e képet 
légy te a földön, mint a madár a szabad levegőben 
boldog a vágy mint angyali őröd el ne eresszen 
nézd ez a kerge világ ha ma úgy is a más gyönyörében 
fürdene folyton: mocska alatt légy tiszta te szépség 
légy te, akárcsak a nyári gyümölcs, a virág kikeletkor, 
dús fény, gazdagon érő, isteni, édeni étek 
légy te ma minden, égi anyagból légy te a létem 
messzire fénylő, nagy, lila lángú mennyei mécses 
káoszból kiszakadt pici föld vagy tétova bolygó 
robbanj fel idebent és töltsd teli űrszemeteddel 
téged imádó, bús költőd, hogy élni tanuljon!

LÁSZLÓ NOÉMI 

Zsidó Ferenc dicsérete
Lám, e komoly, deli ifjú már majd’ három utódot nemzett, 
Melyért félmázsányi húsát majd évekig áldja a nemzet. 
Nem is egy: három nép, e hazának tájait osztják.
A román, a magyar és a harmadik nem komi, votják, 
Nem mari, manysi, se vepsze, se vót,
Vándor-féle, ki jól kezeli a vonót.
Mert Franciscus e három népről értekeze,
S Könczei asszony húzta a textust, ott, ahol érte keze,
Hol a mi fényes elméjű tudorunknak
Ügy tetszett, hogy a vándorok élni tanulnak,
De azért isteni munkájának létezik, íme, gyümölcse:
Eljött, hogy idejét ragyogóan a Bulgiba’ töltse.

Szenkovics Enikő panegyrikusza
Hírlik ez asszonyról, hogy úgy birkózik a sorssal,
Mint zuhogó vizek árja az éjjeli holddal.
Nappal főz, fiait tereli, csuda dolgokat intéz,
Éjjel fordít, helyesen ír, míg a hajnal a földre pilinkéz, 
Reggel álmodik, addig, ameddig a hajszál 
Ujja közül a hideg csempére alászáll.

Szentes Zágon nemzetes úrról
Szentes Zágon nemzetes úrról szól ma az ének,
Mert ecsetét nekiszegzé ő a közönség árva szívének,
S fest vala azzal zöld polipot, üde cápát, kék elefántot, 
Úrbálnát, vízi dinnyét, verebet és kacifántot,
És ki a festményt nézi, tőle sosem menekülhet:
Valami játékos, fura érzést benne serényen elültet.

Erdélyi Tündéről kelt himnusz
Kéklő szempár gazdáját illesse dicséret,
Mert akiről most szólok, imáiba foglal téged,
Vagy ha beteg vagy s fekszel, segít ő bírni a terhet, 
Kétségbeesés helyébe lelni türelmet,
O, aki Tünde, hajába nem vegyül őszök ezüstje,
Szűzi mosollyal méhe gyümölcsére büszke.

VARGA LÁSZLÓ EDGÁR 

Zsigmond Andrea
(színházkritikus, dramaturg, szerkesztő)

zúgnak az amfiteátrumok tapsol százezer éhes 
jó kultúráért pitiző csupa szív deli ember 
ámbár oly veretes szava egynek sincsen e téren 
mint neki áldják thália fényes sergei lear-rel 
ványával egyetemben és hódoljanak ennek 
szerkesztője e nő gyönyörű puha szerkezeteknek

Balázs K. A ttila
(író, költő, egy villanykerítéseket, vadvédelmi kerítéseket 
gyártó cég vezetője, két gyermek édesapja)

zeusz ím áldja meg őt kicsi vad seregek örizőjét 
bánatos ős vadak ernyedt csordák istene ő ki 
bántó szélnek is útját állja ha bégeni kezdnek 
jó barikák üde éteri rétjeiken amit ő véd 
isteni villanypásztorok mestere ő suta őzek 
és szavak istene két gyerek apja is áldja a jó ég

F E K E T E  V IN C E  

D icssztina
Sándor Krisztina ürügyén

Tusványoson folyik az Olt...
Vize tiszta... Nem lesz... Csak volt.

Ami már volt, az tán nem lesz? 
Nekem, Múzsa, mégis kellesz...

Jól figyelj hát, sasolj engem, 
mikor e Nő dicsét zengem.

Nem is zengem, csak próbálom, 
poroszkálok tán lóháton,

s nem aszfalton, dűlőúton, 
miközben a lantot nyúzom,

üggyel-bajjal nyekergetem, 
s hozzá torkom reszelgetem.

%

Arany, tömjén, s kicsi mirha... 
Akárcsak azt Sántha írja,

ez pont olyan népi kezdet, 
amilyenné gyúrtam eztet...

(De kén’ még némi spiritusz, 
hogy pane legyen, s girikusz;

s amint ez itt elvárható: 
Eszméje még... s kihántható.)
*

Tudjátok, hogy a szembeszél 
-  legyen bármily a szentbeszéd

kamattal mind visszaszórja, 
s nedves lesz a nadrág szárja;

ezért e toll nem hibázhat, 
mikor Sándor Krisztinának

kellemeit elzengendi, 
dicsér csak, röviden, s ennyi.
Szép kicsi hölgy, igen helyes, 
faros, kardos, csinos, mellyes,

száz százalék az az eset, 
aki tíz talpára esett...

írnék többet, fényezhetném, 
kényeztetném, dicsérhetném,

de hagyom, a munka javát 
végezze csak György úr. Nahát!

A fűszer
Gáli Attila ürügyén
Félre píszik, internetek, 
ámuljatok, s figyeljetek,

Ti, tanúi a nagy időknek, 
verset kikről alig kötnek,

Piripócstól Botswanáig, 
aki nem volt mostanáig

» » » » » »

Az összeállításunkban szereplő szövegek az Erdélyi Magyar írók Ligájának a 
Kolozsvári Magyar Napok keretében megrendezett irodalmi rendezvénysorozatá
nak Panegyrikusz-péntekén születtek és hangzottak el, augusztus 23-án a kolozs
vári Bulgakov Irodalmi Kávéház teraszán.
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versbe rázva, sem gatyába, 
figyeljen, hát az az árva,

hogy tákolom rímbe mármost 
jó komámat, a Nagy Gálost...
*

De elején kérjük szépen, 
akit szokás ilyenképpen:

édes Múzsám, segíts engem, 
amikor e dicset zengem,

égi szelló'k, ízes zengzetek, 
fülemben Róla zengjetek,

penegiri... himnusz, ének 
Gáli komámnak, termetének;

s arra is legyen egy tender, 
hány mázsából lesz egy ember:

egy nyolcvanegy, s kiló- hetven, 
akárhogy is: szabvány eppen.

*

Mert ő öröm az ürömben, 
neki is én nemkülönben,

nem is ilyen ódot, esszét 
kéne írnom, hogy terjesszék

aztán a négy égtáj felé... 
(Kellett volna eddigelé.)

Ajánlom hát Gálos komám, 
hadd szedjék szét ezek után:

kapkodják a menedzserek, 
mindenféle inges gyerek,

kaparják ki, mint az opált, 
lízingeljék, mint az Opelt,

és ha jönne újabb főszer, 
ide vele, Gáli A fűszer.

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 20.

Nemes versengés
(Folytatása előző számunkból)
— Azért választottam az öngyilkosok

kal kapcsolatos tudnivalókat — mond
ta az orvosból jött lélek hogy segítsé
gére legyek azoknak a lelkeknek, akik 
olyan testet kapnak legközelebb, akik
nek az esetleges öngyilkossága a terü
let függvénye is, ahol élnek. Az öngyil
kosságok gyakoriságát tekintve az is 
fontos tényezó', hogy férfi-e az illető', nő 
vagy gyermek. Az öngyilkosság gyakran 
a belsó' lelki vergó'dés végsó' kimenetele. 
Lévén, hogy ez bennünk játszódik le, va
lamelyes mértékben befolyásolni lehet, 
legalábbis nekem néha-néha sikerült, 
persze igénybe vettem az őrangyalok se
gítségét is. A földi ember nem rendelkez
het az élete felől, ezt a jogot magadnak 
tartottad fenn, Atyám, és ezt mindenki
nek tisztelni kell. A földön évente több 
mint 500000 ember követ el öngyilkos
ságot. A legveszélyeztetebb csoport a 
depressziósoké, ezek veszélyeztettsége 
nagyobb, ha az egyén idős, férfi, és ha 
életvitele a szociális elszigetelődéssel ha
táros. Ilyenformán az úgynevezett har
madik világ területein élők esetében az 
öngyilkosok száma meghaladja a fejlet
tebb körülmények között élők számará
nyát. Ezeket akartam elmondani -  fejez
te be az orvos-lélek.

— Jól beszéltél, fiam — bólogatott elége
detten az Úr —, ki van még?

— Én volnék, Atyám — emelkedett szó
lásra a feltaláló —, csak egy információt 
szeretnék megosztani a jelenlévő lelkek
kel, miszerint 1785-ben sikerült megal
kotni az első ejtőernyőt az embereknek, 
amellyel egy új sportágat hoztak létre, 
de főleg ez azért tekinthető igen jelentős 
találmánynak, mert háborúban, de bé
keidőben is igen sok pilóta életét men
tette meg.

— Hogy engem miért választottak ki, 
fogalmam sincs, Atyám — szólott az utol
só jelölt —, a mifélénket nevezik aljanép
nek odalent, igaz, hogy rengetegen va
gyunk, koldusok, csalók, szélhámosok, 
akik ölni is képesek, sőt, gyilkolni is, ha 
éppen úgy adódik, én nem tudok olyas
miket előadni, mint előttem a többiek, 
és képtelen voltam a testet féken ta r
tani, engem megfertőzött a nyomorult, 
valamit csinálnod kellene, Uram, hogy 
tiszta legyek megint. És én nem tudok 
helyt állni ebben a nemes versengésben, 
ahogy nevezted, nem is értek egyet ve
le, bődületes melléfogásnak tartom, ne 
vedd rossz néven, Atyám. Hogy én is be
szélhetek Hozzád, már ez a tény is ki
zárja a versengés nemességét, ezzel az 
értelmét is megkérdőjelezi, hiszen mit 
tudnék én mondani Neked? Arról tud
nék beszámolni, hogy milyen módszere
ket kell használni, hogy mások becsa
pása sikerrel járjon, vagy hogyan kell 
gyorsan és fájdalommentesen elven

ni valakinek az életét, no nem azért, 
mert az áldozatot sajnálni szoktuk, de
hogy, csak azért, hogy félelmében ne
hogy elordítsa magát, s ezzel eláruljon 
minket. Ezekkel az információkkal nem 
lehet versenyt nyerni, Uram, az én fel- 
készültségemmel díjazni biztosan nem 
fogsz, s akkor miért beszélek Hozzád 
ilyen sokat? Tiltsd meg, Atyám, hogy to
vább mondjam ezt az értelmetlen szöve
get, üres vagyok, semmi sincs bennem, 
s ami volt, azt a test, amelyben legutóbb 
voltam, beszennyezte.

-  Rendben van, téged nem veszünk fi
gyelembe, fiam -  mondta az Úr - , jól be
széltél, igazad van. És teszek róla, hogy 
tiszta légy megint. És engem egyálta
lán nem érdekel, hogy te mivel értesz 
egyet, mivel nem, észrevehetted, hogy 
itt, a mennyek országában senki sem ve
zetett be holmi mondvacsinált demokrá
ciát, amit imitt-amott a földön tapasz
talhattál, itt mindenben én döntök és 
fogok dönteni ezután is, ítélőképességem 
majdnem százszázalékos volt mindig, 
azt a néhány tévedést, amit a teremtés
ben elkövettem, menet közben sikerült 
kijavítani, többet nem lesz sem ember
evés, sem inkvizíció, sem holokauszt, 
sem gulág, egy-két háborúskodást még 
elnézek nekik, néha szükség mutatko
zik rá, hogy a felgyülemlett indulato
kat levezessék. A betegségekről ők ma
guk tehetnek, nem én. És hogy a teféle 
aljanép egyre nagyobb százalékban van 
jelen, követnem kellett a földi idők sajá
tosságait, más bolygókon ez a százalék 
egyre elenyészőbb, egyes helyeken már 
nem is létezik. Miután megtisztítalak, 
legközelebb egy ilyen bolygóra küldelek 
el, fiam, hogy lásd, vannak olyan helyek 
is a világmindenségben, ahol a civilizált 
életmód és főleg a tradíciók kizárják ezt 
a jelenséget, amit a földön tapasztalhat
tál, hogy a szenny takarja be a mocskot, 
s nem a fennköltség az istenhitet.

-  Szólhatnék én is, Atyám? -  Jézus 
úgy érezte, hogy le kell zárnia ezt a vi
tát.

-  Hallgatlak, Fiam.
-  Visszatérve a nemes versengésre, 

Atyám, én sorrendben a papnak, az or
vosnak és az írónak adnám a díjakat.

-  Egyetértek, Fiam, de volna még egy 
negyedik, aki oly érdekesen beszélt, hogy 
őt is díjazni akarom, noha kérdéses, hogy 
hány százalékban van igaza, de a teória, 
amit előadott, erősen meggondolkoztató, 
és ez a politikus.

A díjazott lelkek mindegyike, Isten 
legnagyobb megelégedésére, legköze
lebb egy pap testét választotta, mert
hogy díjként ezt kapták az Istentől. Az 
őrangyalokkal nem volt mit csinálni, 
röpködtek tovább egymás körül, amíg 
Isten sorban kijelölte őket egy-egy föl
di vagy más bolygóbeli élőlény őrzésé
re. A szellemi versengést ezer évenként 
megimételtette az Úr, a lelkek nagyon 
nagy örömére.
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torzítja és szerjteszti j^arácscnyi 2[soli ü eT

G Y Ő R F I  K A T A

kék az ég 
nővérkék
folyton hangsúlyozza, hogy súlyos 
balesetet szenvedtünk valahol 
Gyergyó és Csík között valamelyik 
faluban, amiből majd egyszer 
ajánlom neki, írjon regényt, 
mert izgalmas történet, 
s dúsítsa fel ő is valami mélylélektannal, 
ha kiengedik.
addig látogatom, mert egyszerre hoztak be.
úgy értem, hogy őt mentővel hozták,
amikor én épp látogattam valaki mást.
a gondolat hiányzik, a gondolat.
nem akarom, hogy azt higgye
van akármilyen közöm is hozzá,
csak azt akarom, hogy gyógyuljon meg
és jöjjön rá végre:
én csak egy látogató vagyok.

eu férném
mi az az előtted nyilvánosan
vállalható mélység vagy magasság,
ami már érdekel?
miről írjak, ha nem arról,
ahogy rúgod ki a lábaim alólam,
s erre mi illik jobban,
mint a verslábak könnyed felrúgása?
rím és egy jó metafora kell ide,
de negyedtizenkettő van,
és egy repülő az égen.
ez nem elég mély vagy magas.

háromnaponta jár el az ablakom
előtt s jelzi óvatosan,
hogy kedves jövendő utasaim,
kérem, hagyják lazán a biztonsági öveket,
mert egy hosszútávolságokban
mért nyár következik,
és mert még nem kaptuk meg a leszállási engedélyt, 
kerülgetni fogjuk, mint egy forró Monaco-t, 
illetve a mélyrepülést a nagy érdeklődés miatt 
majd nyilvánosan is vállalnunk kell.

egy hintát és abban ringatlak el
a sorok végén, te is csak félig
vagy ébren, azt álmodod,
hogy az otthonunkban egy fehér,
ikeás kanapén ülök, és nagy pocakom van.
én Freuddal álmodom, hogy virágot
hozott az első találkozásunkra,
és tejeskávét iszik -  bármit jelentsen is ez.
ma reggel olyan közel vannak a fejeink,
hogy akár átléphetnél az álmomba,
és behúzhatnál egyet a partneremnek,
hogy mit képzel, csak úgy találkozgatni velem.
és aztán mindhárman átmennénk
a nappalinkba ápolni Freud sebeit.
néha megébredsz és a lapos hasam simogatod.
én a magánhangzókba hurkolok
bele egy hintát, és abban ringatlak,
hogy csak ma, vagy legalább
ennek a sornak a végéig maradjunk délig az ágyban.

elég a hely
amikor először rád mosolyogtam, 
beköltöztél a szám körüli ráncaimba, 
hoztál magaddal friss ágyneműt, 
egy könyvespolcot, egy ruhásszekrényt, 
mosógépet, kávéfőzőt és tévét, 
a jobboldaliban vetettél ágyat magadnak, 
a baloldaliban dolgoztál és ettél, 
este, de néha már csak reggel 
becsúsztál a számba fürdeni, 
a fogaimra teregetted a frissen mosott ruháid.

a végéig maradjunk
ha nem tudsz felkelni a világos 
ágyneműbe húzott hétfő reggeledből, 
fekszem én melletted félálomban, 
a magánhangzókba belehurkolok

amióta nem találkozunk, nem mosolygok.
biztosan ki is költöztél már,
nem lehetett kényelmes a sima arcom,
mert nem volt elég a hely
annak a sok dolognak,
amit hoztál magaddal.
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MUSZKA SÁNDOR

A novella
Szilveszter Dániel rossz anyagi kö

rülmények között nyomorogva tengődő, 
ugyanakkor az élet nehézsége által meg- 
edzett flekkenfalvi költő és lírikus, vala
mint kisállat-, egészen pontosan nyúl- és 
nutriatenyésztő, állatállománya által ter
melt ürülék eltávolításával volt elfoglalva. 
Épp egy két léc közé szorult gömbölyded 
nyúlfekáliát próbált eltávolítani egy nye- 
letlen csavarhúzó segítségével. A művész 
a nyúlszar piszkálása közben, mivel ez fi
gyelmét teljes mértékben nem kötötte le, 
gondolkodott. A jó irodalmi mű az a nép 
nyelvén szól a népnek és róla, ugyanak
kor izgalmas és felettébb tanulságos. A jó 
író és a jó költő az úgy tud írni, hogy bár 
az alkotás róla szól, az olvasó a mű olva
sása, tanulmányozása közben feltétlenül 
magára ismer. A fekália közben a léceken 
teljesen elkenődött, ugyanis a lírikusnak 
sehogy sem sikerült azt egészben, ahogy 
előzetesen eltervezte, kihöngörgetni. írni 
fogok egy novellát, döntötte el a költő, egy 
egész rövidet, olyant, hogy minden krité
riumnak megfelel, egy gyerekről fog szól
ni, valahogy így:

A kisfiú végbelének záróizmai megfe
szültek és szaladt. Aki már próbált így 
szaladni, az tudja, hogy az ily módon tör
ténő helyváltoztatás során a nyak megme
revedik, a szemek kidüllednek és a vég
tagok mozgása olybá hat, mintha azokat 
valaki madzagon rángatná. A kisfiúnak 
szaladnia kellett, mert érezte, nemsoká

ra odakakál. A társadalom és a közvetlen 
környezetében élők ítéletétől tartva, em
berfeletti erőfeszítésnek téve ki gyönge 
testét, rohant át az átjárón. Alig ért be a 
Rózsafa utcába, mikor Görgei Antal nyug
díjazott vasúti bakter, akit szomszédjai 
csak Bornyúszájú Anti bácsiként emleget
nek, na ennek a pasasnak a kerítése alatt 
ennek az Anti bácsinak a Cipzár nevű ku
tyája fejét a lécek közt kidugva, dühösen 
morgott az előtte elhaladó kisfiúra. A kis

fiú bár hallotta a kutya ijesztő morgását, 
nem vett róla tudomást, ugyanis minden 
lépést vesszőfutásként érzékelt a serdü
lőkor hajnalán bimbóit bontogató szerve
zete. Már az utca vége felé járt, egészen 
pontosan száz méterre szülőházától, hol 
édesanyja és édesapja nevelték és taní
tották őt nagy szeretettel a szépre és a 
jóra és ahol minden családi ebéd imád
sággal kezdődött. Na itt, jó messzire már 
Bornyúszájú Anti bácsi nyugalmazott

bakter lakhelyétől, azaz száz méterre ott
honától a rohanó kisfiú hirtelen megtor
pant és mint aki fuldoklik, kapott veríték 
áztatta nyakához, de a ténytől, hogy a pi
ros fonálra kötött házkulcs még mindig a 
nyakában lóg, megnyugodva, már ameny- 
nyire itt egyáltalán beszélhetünk nyu
godtságról, szaporán folytatta útját. A lép
csőházba érve hősünk szeme előtt kék és 
zöld karikák táncoltak a homlokáról pu
pillájába csepegő csípős és sós verítéktől. 
Remegő térdekkel állt szerető szülei ajta
ja előtt és próbálta a nyakában lógó kul
csot a zárba helyezni. Vesszőfutása nem 
akart véget érni ugyanis kezének reme
gése újra és újra megakadályozta abban, 
hogy a kulcsot a zárba illessze. A kisfiút 
ekkor, mint derült égből villámcsapás, a 
mártírok nyugalma szállta meg, végbelé
nek záróizmait ellazította, sóhajtott, mély 
levegőt vett, majd újra sóhajtott, és miu
tán ezt háromszor, négyszer megismétel
te, a kulcsot biztos kézzel csúsztatva a 
zárba és azt kétszer balra fordítva lépett 
a szerető szülei által számára biztosított 
otthonba.

Ez így jó lesz, gondolta a költő, van 
benne történés, feszültség, bonyodalom, 
katarzis és feloldás, valamint tanulság 
is, hogy a sok lótás-futás nem mindig 
vezet jóra. A művész ekkor a locsolócsö
vet a kerti csapra erősítette és a sikerél
mény nyújtotta pozitív érzések hatására 
nem csak a nutriák lecementezett kifutó
ját kezdte megtisztítani, de magukat sze
gény állatokat is. A tenyészállatok nem
tetszésüknek prüszköléssel és torkukban 
nyávogó hang képzésével adtak hangot.

F A Z A K A S  G É Z A  

h a g y m a b e s z é d

ma este a csigák keletre mennek, 
hallani, hogy kifut a kávé,
529 bejövő e-mail egy postafiókban, 
leereszkedett biciklikerék,
XS méretben narancssárga kockás ing, 
felgyulladt TV-készülék, 
penészes kenyér látogatáskor, 
rángatás és lesikló függönyelhúzás; 
mondanivaló az talán volna: 
az időnek, amit itt és nem otthon, 
mert ma este nem otthon keletre menni, 
ahol kifut a kávé, legfeljebb a hangja, 
nem otthon a fiók, de egy-egy üzenet, 
sorskerékben a levegőtlen belső, 
nem otthon kockának hívni a négyzetet, 
adásnak nézni a lángokat, 
a penészes falatokat féltretolni, 
bocsánatkérően vállat vonni a függésnek, 
nem otthon a keletre tartó kifutás hangja, 
a szélesssávon elakadt közeledés, 
az anyag égő adásmintája sem, 
hogy adott dátumon a függés is lejár, 
nem otthon az érted üzenő mészváz, 
s nem a küllők néma mozdulatlansága, 
a szűkre szabott találkozás,

Fazakas Géza: 1990-ben született Sepsiszentgyörgyön, a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetemen végzett földrajz szakon. 
Jelenleg Sepsiszentgyörgyön él.

sem kisikláskor a helyszíni tudósítás, 
ma este nem, nem otthon a ma este

extrém időjárási jelenség
van ez a forró délután, 
mikor a kánikula akár 
egy máglya vet eléd; 
még szikrányit tétovázok, 
de 23 vagyok 
a 41 fokkal szemben, 
hiába,
az ultraibolya illata, 
a parázsló por pattogása, 
a remegő levegő kormos karma 
és te

nem lehet tovább ellenállni 
a szájig felszálló légnyomásnak

tej és én
reggel túl sokáig vártam és főztem a tejet: 
nem kifutott, már csak összement; 
a tejre haragudjak? 
magamra, rád, mert tegnap este mi is? 
a tejet lehúzom a vécében,
de a fazék szélére és aljára is odakapott a zsír, 
akármilyen óvatos és kis lángon főztem; 
hogy mos el az ember egy ilyen edényt? 
egészen egyszerű: csak be kell áztatni, hagyni, 
s majd egyszer valamikor
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BATARI GABOR 
T ö r z s fe j lő d é s  
v a g y  a m it a k a rto k

ajánlva Darwinnak is

Kinyílt, sőt egyenesen feltárult Proto- 
stoma, az ősszáj, vagyis a dimenzió
közi hipertéren, helyesebben spirituá
lis szövedéken hasadt repedés felfeslett. 
Mitológiai síkon értelmezve az Égtehén 
feszes bőrén kisebb fekete folt keletke
zett (köztudott ,ugye, hogy a régi egyipto
miak tehén formájában tisztelték az ég
boltozatot) e kozmogónikus szájtátiság 
szinonimája még a tátongó üresség, ma
napság a modern kutakodók puritán egy
szerűséggel csak fekete lyuknak becézik. 
De mit mutat e hevenyésző tár(u)lat, ez 
a — most már elárulhatom — mindennel 
töltött, kedveske, öblös, rózsás pofazacs
kó (semmiképp se herezacskó). Most jött 
el az 6 pillanata, kiadhatja évmilliárd
ok óta hordozott terhét, csordultig feszült 
tartalmát. Elsőnek Nüx, a feketeszárnyú 
éj hányódott ki a befelé karcsúsodó, tejró
zsaszín garaton, és a komor Erebosz, al
világunk homálya, sötétje. Aztán Gaia, 
a szélesmellű föld, anyaghitünk ingha
tatlan alapja, máris hályogot varázsolt 
amúgyis valóságra-világtalan szemeink 
elé. Önmagából hívta életre Uranoszt, az 
eget. Persze akkor ott virult már Erosz 
bíborszegélyű tógában, földöntúli mosoly- 
lyal világegyetemes arcán, merthogy ő ad 
teleológiát a természetnek. Felbukkant 
Dialektika is, aki úgy pattant ki a felol
dódott szájzárból teljes fegyverzetben, 
mint majd Paliasz Athéné fog Zeusz fejé
ből. Időkkel később ő szolgáltatja az elő
rehaladáshoz nélkülözhetetlen harcot 
és a várva várt szintézist. Ahogy rend
jén van, az Ég a Föld után kívánkozott 
és termékenyítő esőt permetezett tes
tének rejtett hasadékaiba, rögvest lét
re jött a vegetáció, majd Gaia megszülte 
a hekatonkheireket, a küklopszokat, a ti
tánokat, a férgeket, a puhatestűeket, az 
ízeltlábúakat, természetesen tőlük szár
maznak az istenek is, mert ők a titánok 
ivadékai.

Közben kinyílott egy másik ajk is, 
Deuterostoma, az újszáj. (Magától ér
tetődően ő is a régiből vette eredetét.) 
Belőle lehelődtek ki a nyílférgek, a tüs
késbőrűek, a bőrfejűek, a hájfejűek, az 
izomagyúak, az előgerinchúrosok, a ge
rincesek, így közvetett módon az em
berek és a tündérek is. Nem más tehát 
Univerzumunk, mint egy létfeletti há
nyinger beteljesedése. Ám most, hadd vá
zoljam teremtéstörténetünket a túlsó ol
dalról, a dimenzióköziség szemszögéből 
nézve, mert ezen dolgok, az imént leírtak 
gyökere onnan sarjadzik. A színhely a 
pán- és szuperdimenzionális tér egy met
ropoliszának lakónegyede. A nappaliban 
asztal mellett férfi és egy nő ül.

-  Drágám, csukd be a szád, mert még 
berepül rajta egy légy -  ékelődött a há

zibarát evőkéjét merengés közben nyitva 
felejtő metreszével.

-  Ez nem olyan vicces, cuncimókusom, 
úgy forog a gyomrom, mint egy ringlispíl 
— az asztalra könyökölt és homlokát gond
terhelten öklének támasztotta.

-  Gondolhattam volna, hogy a fitnesz- 
és salátamentes falatok megviselik azt 
a habkönnyű testedet. De még a férfi, a 
házibarát sem mert arra gondolni, hogy 
nemhogy berepül holmi ízeltlábú nője 
kecsesívű szájkapuján, hanem a dolgok 
önmagukban, az egész létesülés csak úgy 
ding an sich kifelé ta rt e telt, kis vérpi
ros ajtón. Ha nincs e nehéz ebéd, lehet, 
hogy létre se jövünk. Se makro-, se mik
rokozmosz.

A h ekatonkh eirekről 
é s  a küklopszokról
Itten, eme keretes történetben megesmér- 

hetjiik fent említett torzszülöttek eredetét, 
közben a kozmogóniába is némi-némi bete
kintést nyerhetünk, meg abba, hogy miért 
állottak a Szövetségiek mellé

Fiam, mielőtt visszatérnénk a drá
ga Yesabelhez, aki már türelmesen vár
ja az el- s olykor mellébeszéló', meg hát 
az olvasó visszatérését eme terjengó's, ál
lóvízszerű, de hasznos kitéró'k, cselek- 
mény-pihenó'k, információ-oázisok után, 
ugye szeretné, ha már történne véle va
lami. Még említést kell tennem a szövet
ségiek szó szerint gigantikus segítőiről, a 
differenciálatlan mitikus őslények rend
jébe, az antropomorfszerűek családjába 
(ide sorolhatók a törpék, a manók a ko- 
boldok speciesei is) az óriások fajába ta r
tozó küklopszokról és hekatonkheirekről. 
Ők, az óriások faja, a küklópszok és 
hekatonkheirek alfajai, egyáltalán egész 
rendjük; a hibridek családja (kentaurok, 
szfinxek, kerberosz, khimaira, és ögyéb 
kimérák) a monstrumok családja (hüdra, 
görgők, sárkányok stb.) a szent állatok, to
temek családja, az alsóbbrendű szellemek 
családja, a Létesülés első kísérlete léte
zők létesítésére. Világra jöttük megelőzte 
az Első és a Második Univerzum anyagát;

csillagait, galaxisait, ők a Numen arany 
gyűrűjébe foglalt genezis első generációja, 
többé-kevésbé degenerációja, mert néhá- 
nyuk, mint némely prototipikus kísérleti 
példány félresikerült. A differenciálatlan 
mitikus őslények nagyon hosszú életű
ek, tulajdonképpen proto-halhatatlanok, 
még nem tökéletesen halhatatlanok 
ugyan, mint mondhatnék az istenfélék, 
de belőlük fejlődött ki a halhatatlan
ság intézménye mint olyan. Nincs átme
neti túlviláguk, életük befejeztével álta
lában isteni beavatkozásra legtöbbször 
csillaggá, csillagképpé, heggyé, sziklává, 
fává, et cetera lesznek, végülis ők, de fő
leg a déróriások a teremtés alapanyaga. 
Lakhelyük a kháosz nem büntetés vég
rehajtási al-világa, Korcs-ula, másképp 
Korcs-Ullikummi a Közteslét, a máso
dik Univerzum, a Természetfeletti loka 
alsó dimenziója. A küklópszok hárman 
vannak: Argész, Brontész és Szteropész. 
Egy szemük van, mint a szegény szép 
Yesabelnek lett pezsgős balesetéből — 
ugye, egyik látószerve is — kifolyólag, 
csak nékik a homlokuk közepin rusnyán 
kerekedik keletkezésüktől fogva nem úgy, 
mint a félkarú bálványnak, féllábú szép 
Yesabelnek a maga rendeltetési helyén 
gyönyörük, gagyog s ragyog megmaradt, 
páratlan, tündökletes, fürkésző gyémánt
ja. A küklópszok hang- és fénylőfegyve
rekkel hadakoznak rusztikusán mondva 
villámokkal, mennydörgésekkel, rette
gi is őket az ellen. Atyjuk a Felső Világ, 
a Tűz Birodalma, Észak és Thule Ura, a 
Közteslét, a Második Univerzum Csírája, 
már annak létezése előtt Megtestesítője 
és Őrzője, ki a Huszonnégy Vén közvet
len emanációjának, Atumnak szent kö- 
petéből született párjával, a küklópszok 
anyjával. Atum pedig Nunon, a Létesülés 
embrionális állapotán, a kozmikus, 
amfoter ős-magzatvíz-plazmán sugárzó- 
dott át, a szellemi síkból a létezők előt
ti dimenzióköziségbe. Jó, ha tudod, fiam, 
hogy a küklópszok anyját az Alsóbb és 
Külső Világ, a Jég Birodalma Úrnőjét és 
Őrizőjét, az Első Univerzum szélesmellű, 
inghatatlan Alapját és a Második 
Univerzum Megtestesítőjét, a Felső 
Világ, a Természetfeletti Loka és a Tűz 
Birodalma Urát és Őrzőjét a jó lábvértes 
akhájok Gaiaként és Uranoszként tisz
telik. A hekatonkheirek és a küklópszok 
a titánok (róluk majd később, egyelőre 
csak annyit, hogy ők már nem theogóniai 
zsákutcák, mint bátyjaik, bennük van az 
istenutódnemzés génje, nem csoda, hisz 
már születésüktől fogva magas besoro
lásúak voltak, I-es asztrálfokozatúak, 
nem holmi differencálatlan őslények, 
így is történt, halhatatlan sarjakat hoz
tak másvilágra) édes testvérkéi. A 
hekatonkheirek szegény félszemű szép
ség Yesabel és túlvilági — térileg leszű- 
kítettebben — Asztrál-lakai alteregója, a 
szegény szexbálványosi, bombanői vámp 
sánta amazon Vanda (penig nem is ama
zon) többszörösei. Legalábbis gyönyörűsé
ges egy fejüknek ádáz fejük ötvenszerese, 
az összes és lehető univerzumban legtö

A » * 9 H K i l o m e t r i K



HELIKON

kéletesebb, de egyetlen karjuknak (bár 
Yesabelnek van félfelkarhossznyi fórja, 
annyival több maradt neki a balból), rette
netes karjuk százszorosa, nem méretre, fi
am, (bár... tán arra is) hanem mennyiség
re, ezek után nem nehéz kitalálnod, hogy 
a hekatonkheireknek ötven fejük és száz 
karjuk lehet. Uranosz, a Feletti Világ Ura, 
(ugye, fiam, természetfeletti) a Numen 
arany gyűrűje meghatározta világok, fi- 
nomrezgésű, energia-alapú felsejének, 
egének, a Második Univerzumnak a meg
testesítője eltaszította magától korcs óri
ás gyermekeit és Korcs-Ullikummit épí
tette köréjük, hogy ne is lássa őket, 
korcs-Ullikummi maga is egy óriási óri
ás, egy kozmikus méretű megamonstrum, 
ő lett lakhely-élő-tömlöcük, a derék ak- 
hájok egyszerűen csak Tartarosznak 
híjják. Ekkor Gaia, az anyagi világ, a fi
zikai loka, az Első Univerzum Úrnője 
fertelmesen megneheztelt szeretett hit
vesére, Uranoszra óriás elsőszülöttei 
Tartaroszba telepítéséért, internálásá
ért, sőt deportálásáért, ezért felbiztatta 
titán gyermekeit, sarlózzák meg atyjukat, 
Uranoszt és taszítsák le trónusáról, majd 
hozzák elő küklópsz és hekatonkheir fi
véreiket Korcs-Ullikummiból, a Korcs- 
ulá(s)búl. A titánok betojtak, egyedül a 
legkisebb -  ugye, mindig a legkisebb -  
Kronosz mert vállalkozni a nemes fel
adatra, fidelkasztrálta atyját, Uranoszt, 
egyúttal elfoglalta királyi székét. Aztán 
Kronosz hatalomféltésbó'l elnyelte gyer
mekeit, akár Korcs-Ullikummi a kük- 
lopszokat és a hekatonkheireket, nos, 
ha már így szóba jöttek, Kronosz visz- 
szajuttatta őket alvilág-országukba, az 
előbb említettbe. Zeusz Kronosz legkisebb 
gyermeke — ugye megént a... — csodála
tos módon megmenekült az elnyeletéstől, 
valamiféle hánytatóval kiokádtatta aty
jából fivéreit, nővéreit és beindította ve
lük testvéri együttműködésben atyja és 
a titánok ellen a divinomacchiát, de csak 
úgy tudott fölibük kerekedni, hogy a 
Korcs-Ullikummi-Tartaroszból előhívott 
küklópszokat és hekatonkheireket ma
ga mellé állította. Hát Zeusz és az iste
nek, győzedelmeskedtek, csak azóta visz- 
szavonultak Theó-riába, a küklópszok 
és a hekatonkheirek, viszontag itt flan
gálnak Asztrál-lakában s hálából, hogy 
egykor az istenek nem küldték őket visz- 
sza Theó-riához hasonlatosan láthatatlan 
lakhelyükre, hanem a titánokat küldték 
helyettük oda, ama élő helyre, a lokák és 
világok közti háborúban az istenek-taga- 
dó birodalmiakkal szemben Attaloth iste
nes aranypolgárai és oltalmazói védelmé
re keltek, hát itt tartunk most, fiam.

De most már tényleg nem csigázom to
vább az olvasó türelmét s szép Yesabel 
csodálatos barokksággal, netán rokokó- 
sággal omló gesztenyeszín hajcsigáit tu
dományosnak ható értekezésekkel, ódon 
eredetmondákkal. De mégis csak ismer
tetnem kellett, ugye, a végső ütközet boly
gójának, Ilionnak topográfiáját, antro
pológiáját, a Daimóniai birodalommal 
szembeni utolsó, egyúttal legmegveszeke- 
dettebb ellenállásnak, a Szövetségieknek 
létszint és fajzat szerinti összetételit.

G Á L L Á  EDIT 

Csirke
Tapogatnak a körbe- 
nyaldosó lángnyelvek, 
sziszegve érdeklődnek:

Megpuhulok? Megégek?
Izgatom őket.
Azt mondják, élvezetes

lesz forogni nyárson.
Amúgy sincs több dobásom, 
minden csirkét felfalnak egyszer,

s én kéretem magam?
Örülni kell, ha étvágya van 
a csirkefogó nagyfogúaknak.

Reccs -  a szárnya.
Reccs -  a lába.
Fejét kutyák elé,

a többi leves lesz, 
csirkelé, 
tocsogó lucsok,

félig nedű, félig mocsok, 
öblös küblibe locsogó 
jóságos leveske,

mint melengető öl este, 
remegő
zsírpacnis, aranyosan kotyogó,

mint egy hájas kotlós, 
mint egy nyájas lotyó -  
a csirke egyetlen esélye

átlényegülni vérkeringésbe, 
ha nyársra húzzák, rántják, 

töltik, szürcsölik -  
ha megölik, megölik, megölik.

Múmia-monológ
Lakásom zárható, igen, 
ide nem lép be idegen.
Kamrámban aszalt füge, száraz lepény, 
rajtuk évezredek zamatát ízlelném, 
ha volna még agyam: 
az agy idebent hasztalan.
Munkámat elvégzi fajansz

szolgahad. Átadom magam 
földöntúli gyönyöröknek: 
táncosnők, fuvola, sör, ének, 
hús-hal: tobzódás minden este 
tarka festékkel kamrám falára festve. 
A dorbézolás nekem bajt nem okoz: 
oldalamnál áll a díszes fadoboz, 
benne a májam, vesém, lépem 
kanópusz edények őrzik szépen. 
Létem tartós öröm.
Szívemet külön
edényben tárolom, így praktikus. 
Balzsamok, kencék, fáslik alatt 
testem átlényegül: papirusz
nádból font ladikban halott 
folyókon evezve átvisz 
isteni létbe Ozirisz.

Tervezek
Tervezek egy tervet, ez a tervem, 
mentőkötelem és életelvem, 
gondolkodásom ezen az egy síkon 
mozog, de ha majd megvalósítom,

kisiklik elmém a zárt pályáról, 
ezért észvesztő kockázat járul 
minden befejezéshez, így inkább 
ténykedésem egyre lassabb, ritkább,

mint, ha kutya a holdat ugatja, 
tudattalanom úgy halogatja 
a célba érést, mint kicsiny halált, 
mely mindig készületlenül talált,

s taszított új életfejezetbe, 
s nem volt jelzőfény, ami vezetne 
sötét lépcsőkön vagy jeges járdán, 
kapaszkodó és társ híján, árván

csoszogtam, megcsúszva, esetlenül, 
reménykedtem, hogy majd csak sikerül 
végre világos, szilárd terepre 
lépni, méltó lenni a szerepre,

kiérdemelni egy saját helyet, 
saját hangot, egy saját életet.
Talán semerre, soha nem vezet, 
de mindig készül újabb tervezet.

Vadasparkban

Gyerekek, farkasok szemében egy 
azon ősi rosszindulat: 
a csorda vad, személytelen 
tekintete. Nyúlprém, 
nyúlláb, kitépett belek 
hevernek a fűben. Tisztán virít, 
mint fehér szirom, 
mint vattacukor: 
puhán, pihésen rezeg.
Nincs szeretet, csak édesség, 
a medvék
nyelvére csorranó méz.
Alázatot szór a magas feszültség, 
a sokkterápia szelídít.
Vonítás rázza a rácsot, az etetésnek vége. 
A szelídek boldogok: pelyheikkel 
tétován babrál a béke.
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SZŐCS ISTVÁN

A székelykapu - és másféle kapuk II.
(Folytatása előző számunkból)

Legtöbb vitára az elemek közül a körív 
adott alkalmat. Azt állítják sokan, hogy 
a körív fában nem anyagszerű, legalább
is nem természetes. Ez a várkapu-ere- 
det híveinek egyik eró's érve. Az bizonyos, 
hogy nagyon eró's hagyomány őrzi, mert 
éppen a szénásszekerek miatt indokol
tabb lett volna, a lemondás róla, hiszen 
akadályozhatta a behajtást. Mégsem tet
ték meg. Viszont (szemben saját korábbi 
álláspontommal is) eró'ltetettnek tűnik 
az a vélemény, hogy „a körív nem indo
kolt”. A kalotaszegi toronysüvegek homo
rú hajlásához az ottani ácsok gyakran 
használnak természettől görbe fákat! A 
távol-keleti, pl. japán faépítészet példája 
is azt mutatja, hogy nagyon természete
sen és sokféleképpen szerkeszthető fából 
is „boltív”. Az ilyen faboltozatok ívének 
közepén a japánoknál is gyakori az a jel
legzetes egybeszerkesztési elem, amelyet 
a székelykapunál csigának neveztünk s

amely nem a záradékká utánzása, hanem 
a két gyöngén S alakban hajlított farész 
egybetámaszkodása!

Visszamehetünk azonban még mesz- 
szebbre. Ünnepélyes felvonulásokon, fo
gadások, körmenetek alkalmából ma 
is gyakoriak a meghajlított zöld ágak
ból rögtönzött virágfüzéres kapuk, „di
adalívek”, ez az ó'sidó'kben is így lehe
tett. Erró'l vall a gyermekdal: „Bújj-bújj 
zöld ág... nyitva van az aranykapu” vagy 
„Nyisd ki, Isten, kiskapudat, / Hadd lás
sam meg szép napodat...” stb.

Mindez sugallja a gondolatot, hogy a 
székelykapu legrégibb ó'se ilyen ágakból 
hajlított, virágfüzérekkel ékes, ünnepi ka
pu lehetett. Ez pedig a „napkapu-elmélet” 
malmára hajtja a vizet. A rozetta félreért
hetetlenül nap-jelkép. (Kapufaragók, mint
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láttuk, gyakran visszakódolják naiv nap
ábrázolásra!) Az életfa, a pálma, a szóló', 
mind eró'sen kapcsolódik a napkultuszhoz. 
A madár a népi hagyományban gyakran 
„tűzlehozó” lény, különösen a búbos banka 
(upupa épops) „napmadár” a tolikoronája 
miatt. A banka rokonai, a szalakóta-ala- 
kúak ragyogó tollazatuk miatt más égtá
jakon is a „tűzmadarak” közé számítanak. 
(Nálunk többek közt a méhészmadár.) A 
galambtartás kultikus vonatkozásai köz
ismertek, a gazdaságiak mellett (üzenet- 
továbbítás, élelemforrás).

Arra a kérdésre, hogy miként kerül
hetett egy ilyen kultikus kapu „magán
házak” elé, azt felelhetjük: ahogyan ké- 
só'bb a kereszt vagy szentkép! A régi 
népszokások házról-házra járó regöseit, 
kolindásait gyakran a kapuban fogadják 
ma is! A kapu sokszor „házhoz vitt szer
tartás-előadások” színhelye.

A napkapu-eredet nehéz mozzanata, 
hogy feltétlenül déli, mindenképpen me
diterrán, szubtrópusi éghajlat kellett

hozzá. Délre mutat a pálma és a szőlő is. 
(E kérdésekbe a kutató nem szívesen me
rül el nyilvánosság előtt, mert a lehetsé
ges következtetések ellentmondanak ma 
igen elterjedt tudományos álláspontok
nak, s az ember könnyen magára von
ja a „képzelgő”, „délibábos”, „lázálmokat 
kergető” megbélyegzéseket.) Aki a görög- 
előtti ókor középtengeri vidékeinek nép
rajzában, kultuszaiban, földrajzában va
lamennyire járatos, tapasztalhatja, hogy 
a szőlő, arany, pálma, kapu, galambkul
tusz és egyes etnikai jelölések milyen 
csökönyösen vezetnek mindegyre egy
máshoz, szóanyagban és tárgyakban egy
aránt! Mindennek a kifejtésére itt azon
ban nincs tér.1

A virágmotívumok, virágos díszít
mények késői adatolásából nem sza

bad messzemenő következtetéseket le
vonni. Túlzás ennek elterjedését csak a 
XVII-XVIII. századra tenni, egy koráb
bi, „mértanias díszítőmotívumú” korszak 
után, s kizárólag a kései reneszánsz ha
tásának magyarázni. Hiszen már a XVI. 
század elején a szerelmes népdalokat vi
rágénekeknek nevezik, s az is ismert, 
hogy népdalaink motívumkincse milyen 
szerves összefüggést mutat a díszítőmű
vészet ornamenseivel.

Nem fogadható el az az állítás sem, 
hogy a székelyek szőlődíszítése a barokk 
művészet népies átfogalmazása; a gyöke
rei ennek is sokkal mélyebbre nyúlnak. 
Elvitathatatlan a nagy európai stílusirá
nyok hatása a magyar népművészetre is, 
ámde kimutatható, hogy hatás mindig 
csak ott érvényesült, ahol valami koráb
ban már meglevő hasonló elem beha
tolási rést nyitott; ahol tehát a népi mű
vész a „magasból” jött mintát ismerősnek 
találta, s úgy vélte, hogy „az az igazi”. 
Többnyire „hamis analógián” át érvénye
sültek ezek a hatások, s könnyűszerrel 
felismerhető, mi volt eredetileg alattuk.

Ami végül a harmadik „romantikus” 
felfogást illeti, az előre hozott ajtóőrző 
„bálványokról”, ezt is látszik igazolni nem 
egy ajtóra, kapura, küszöbre, ajtófélfára 
vonatkozó babona vagy tréfás mondás.

Minden tetszetősségükkel együtt a 
magam részéről még egyik romantikus 
felfogás mellett sem mernék véglegesen 
dönteni, s ennek nemcsak az az oka, hogy 
sok állítást megfelelő nemzetközi össze
hasonlító anyag hiányában nem áll mó
domban ellenőrizni, hanem oka inkább 
egy meggyőzőnek ható esztétikai gyökerű 
elmélet. Eszerint, miután a magyar ház 
valamennyi fontosabb típusa főhomlok
zattal, azaz főbejárattal az udvar felé né
zett, a ház homlokzatának „képviseleté
ben” egy díszes kaput fordítottak a telek 
bejárata felé. E nézet rokon az „előreho
zott ajtóbálvány” elmélettel, de kultikus 
vonatkozások nélkül.

Van-e valami támpont arra, hogy a 
portaadó bevezetése előtt a székelykapu 
jellegzetességei máshol is el lettek volna 
terjedve? Ha közvetettek is, de kerülnek 
ilyen támpontok. Például az, hogy a ma
gyar népművészetben az alakzatok, „kép
letek”, a formakincs, a motívumok elég
gé egységesen és általánosan elterjedtek, 
ahol a gazdasági-anyagi viszonyok ezt 
megengedték. (Jellemző erre többek közt 
a népdalkincs azonossága az egész ma
gyar nyelvterületen, egy-egy időszakban.)

Érdekes adaléknak tarthatjuk számon 
Dürer fantázia-címerét, amit a művész 
1527-ben családja számára tervezett. Ez 
szembeszökően „magyaros” akar lenni. Ezt 
igazolja a sisakdísz gyanánt rajzolt férfi- 
mellkép. A bajuszos, krumpliorrú „alfóldi- 
es” alak felgyűrt szélű hegyes süveget , pity- 
kés hajtókájú ruhadarabot, fülbevalót visel; 
egyszóval olyan kunos-tatáros külsejű, aho
gyan régente Európa-szerte a jellegzetes 
magyar típust elképzelték. (Más vélekedé
sek szerint néger típussal állnánk szem
ben, ez esetben a kapcsolódás áttételesebb,
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gyaníthatólag nyelvi síkon jelentkezik.) A 
címerkép alatt hármashalom látható. (Ezt 
H. Baidung Grien, Dürer tanítványa is át
vette saját címerébe!) A címerkép maga egy 
fedeles kétszámyú faajtó, a család nevének 
megfelelően, amelybe aprólékos pontosság
gal be van rajzolva a fa félkörív beácsolásá- 
nak jellegzetes módja, a szakállas-kötés is. 
Úgy tűnik, hogy a Dürer-család emlékezete 
ezt az ajtót részleteiben is mint etnikai meg
határozót ó'rizte.

Talán ha a kapu-vonatkozásokra össz
pontosított figyelemmel böngészné át va
laki a XVII. század előtti okmányokat és 
esetleges ábrázolásokat, még több adatot 
találna.

Azonban bármilyen feltevéssel ma
gyarázzuk eredetét, kétségtelen, hogy 
a székelykapu a maga összetettségében 
mintegy kodifikálta a magyar népművé
szet sok nagyon régi hagyományát.

A kapuhoz annyira hasonlító kapocs 
szó is olyasmit jelent, ami összeköt, és 
nem szétválaszt!

A „kapu” azonban itt még nem zárha
tó be, sem le... A Werötze vitathatósága 
is jelzi: ahogy a botnak két vége van, a 
kapu is kétfelé nyílik...

A török „kapu” a be zárás (vagy „kizá
rás ”) eszméjét hordozza, a magyar vi
szont a kinyílást valahova, valamerre, 
valamire való kijutást (vagy belépést!), 
az átjárást! Az „ajtó” is felfele volt nyit
ható, mint az ajak! (Ellentéte: ejtő). 
És a csapóajtó sohasem volt verőajtó! 
Magyarul, ami a továbbhatolást, a ter
jedést megakadályozza, az a gát! Ami a 
tág-nak pontosan az ellentéte! A kapu az 
átjárás eszméjét jelzi: az átlépést egyik 
területről a másikra, vagy: egyik erköl
csi erőmezőből a másikra. Például a te
lek kapuja a közösből, a nyitottból a sa
játba, a „különböző”-be nyílik!

P
(Folytatása a következő számunkban)

'E r r e  vonatkozólag  érd em es elo lvasni Fáy  E lek  
e lképzeléseit, A magyarok őshona c ím ű könyvé
ben , 1908.

GEORGE SZIRTES 
Találkozás Walt-tal, 1959
(M eetin g  W alt, 1959)

Ez Kuba éve, meg a Csipkerózsikáé, harmadik 
évem volt ez az égben a londoni elemiben, 
ahol Mrs Haynes felügyelt az ebédre, úgy osztva 
igazságot, hogy kezedre csapott a kanállal: gondolj 
az éhező' tömegekre, meg arra, hogy a szerénység erény.
Száraz sütemények, zsírfoltos leves és tűzforró tea 
műanyag poharakban -  ez a szabad világban való 
élet nem túl magas ára. Apám nyers sztéket 
rágcsált, anyám fokhagyma-árban úszott. Az idő' 
sárga ködbe hanyatlott, a város műemlékei 
tovább feketültek az ipari forradalom utáni koromtól.
Birodalom voltunk és a térképet mi uraltuk.
Szülőföldünk lakhelyeit odahagytuk
Walt Disneyért, Fidelért, s hogy otthon legyünk a nagyhatalmak között.

G Ö M Ö R I G Y Ö R G Y  f o r d í tá s a

BRENDAN KENNELLY 

A tudáson túl
(Beyond knowledge)

Ezen a csöndes délutánon 
amikor az ágak árnyai 
remegő' szobrot alkotnak 
egy repedt falon 
és a sirály sikolya 
nézó'közelbe hozza 
a haldokló kölyköket 
én már tudom azt, 
hogy tudásértékű az 
ami túl van a tudáson.

Megérzem 
a vérfagyasztó 
tudatlanságot 
mely megóv 
a mélytől, 
ahol felfedés van 
vagy feledés. Lehet 
hogy a kettő' ugyanegy.
Egyesek úgy élnek idefent, 
mint a tudás királyai.
Közülük a szakértők 
a legnevetségesebbek.
Az igazi szakértő a halál, 
örök jelenvaló.
Nincs kit nem ismer
és a vég olyan,
mint a hívatlan vendég,
a fiatal górék
lerészegedése,
mielőtt bemutatnák őket.
Azt látom én hogy van 
a teljes szeretetve 
való képtelenségnél 
is rosszabb 
félig sandítva 
a cul-de-sac járdáin 
a gyep alakzatára 
vagy az elhanyagolt kertben 
ugyanarra bámulok.

Testéből kitépett toliakkal 
fekszik a megölt vörösbegy; 
amíg mi aludtunk 
végső rémületében ő 
lezárta két szemét.
Lehet, hogy ebben a szobában 
álombéli hangod, szaggatott szavad 
fél-sírás és reggel felé 
a világ értelme 
elszakad tőled és magamtól 
és mindenektől -  sejtjük már.
Itt fekszem és figyelem 
amint a bölcs fényen át 
el-eltűnik. Türelmes volt 
velünk, köszönöm; 
figyeltem távozását 
és amint feléd ment 
míg aludtál, lazán 
megérintette fejed.

Por hátán por
(More dust)

A szeretet csak szerelmi vágy.
Az angolnát amikor eldobtam 
S ficánkoló testét a porban 
Megpillantottam, fölfutottam 
A folyótól a földútra 
Hol egy ember a port söpörte 
Vele egykorú vén talicskába 
Töltötte és szüntelen a 
Sok munkáról motyogott.
Hátamon végigborsódzott 
A hideg és meg sem álltam 
A házig. Ott állt anyám 
Az égő kandalló előtt,
Holott nyár volt. Fejemet 
Hasához dugtam, ott bent 
Az öcsémet hallani akartam.

K A B D E B Ó  T A M Á S  
f o r d í tá s a i
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HEGEDŰS IMRE JÁNOS

Versközeiben
A poézis megszállottjai tudják, nem 

kerülnek mindig versközeibe, ha ver
set olvasnak. Sőt még a nagy színmű
vészek előadásai is elrepülnek néha 
fejünk fölött, s az élmény, ami keletke
zett, lassan halványul, kialszik. Ritka 
szerencse az olyan találkozás, amely 
által a líra lerakódik, mint a nemes
fémek a mélyrétegekben. Nagy Gábor 
„tündéri realizmusa” (ezt a jelzős szer
kezetet Gelléri Andor Endrének osztot
ta  ki Kosztolányi Dezső') megajándékoz 
minket ezzel az élménnyel. Nemcsak 
versközeibe kerülünk, hanem sejtjeink 
lesznek a szövegtestek.

Nehéz szakszerűen bizonyítani ezt a 
kijelentést. Nehéz logikai úton nyomon 
követni, hogyan csinálja. Azért nehéz, 
mert kísértenek a sztereotípiák, az iro
dalommagyarázatok közhelyei. Ha csak 
a száraz statisztika mérlegére tesszük 
új kötetét, a Héthatárt, elvegyülhetne 
a kiadványok rengetegében. Csinos, vé
kony könyv, hetvenhárom verssel. Tű a 
szénakazalban, akkora a dömping, de 
szerencsére van benne valamilyen több
let, kisugárzás, metafizikai áthallás.

Ez utóbbi tünet igazán jellemző. Az 
áthallás. Nagy Gábor lírai realizmusa 
a nagy idealisták által megteremtett 
világ közvetlen közelében, szomszédsá
gában helyezkedik el, a szélső' sávok fe
dik egymást. Ez nyelvileg úgy valósul 
meg, hogy a szép, a kulturált beszédet 
egy kicsit megemeli. Úgy emelkedik föl 
ez a nyelvi anyag, ahogyan a légpárnás, 
gyorsjáratú hajók emelkednek a víz fölé 
a nagy száguldásban.

Itt van mindjárt a kezdó'vers, a 
Gyöngybagoly. Biológus szakíró is ír
hatta  volna a kezdősorokat, mégis lírai 
tető lesz belőle a végén:

„Gyöngybagolynak hittem először, 
ahogy a barna

tetőcserepeken guggolt, mint egy elha
gyott hókupac.

Hamar bele kellett törődnöm, hogy 
csak egy közönséges

balkáni gerle.”

Nem átváltozások következnek be a 
továbbiakban, hanem áttűnések. Addig 
variálja Nagy Gábor az áttűnések le
hetőségeit, szivárványszíneit, amíg -  
mintha csak úgy ráfutna a tolla -  az 
angyal is jelenvalósággá válik, ezáltal 
bámulatos lélekvándorlás következik 
be, a madarak a lélek (angyal) szállás
adóivá válnak. így lesz a tündéri rea
lizmus színtere a novemberi ködben a 
koszos házfödél. (2011-ben adta ki a 
Magyar Napló az Angyalaid mind re
pülni tudnak című kötetét.)

Érdemes időzni Nagy Gábor versnyi
tó sorainál, szószerkezeteinél. Legalább 
annyira fontos számára a hely- vagy 
tárgymeghatározás, mint amennyi

re József Attila számára volt. Ezek 
szándékoltan és kim unkáltan prózai
ak, hogy onnan aztán a líra magassá
gába emelkedjen a vers. Néhány példa: 
„Tél múltával permetezni, metszeget- 
ni fogom / beteg gyümölcsfáimat...” 
(Tél múltával)-, „Ügyanabban a cipő
ben járok / lassan két éve...” (Körkörös)-, 
„Pálinka, hatvanöt fokos, / tótágast állt 
a konyha...” (Banális történet)

Szép kaland olvasóként, k ritikus
ként nyomon követni a folyamatot, 
ami ezután bekövetkezik. Hasonlatos 
a zeneművek első hangütésének bú
vópatakszerű játékához: fölcsapódik, 
elvegyül, eltűnik, újból felbukkan, 
keveredik, végül szétterjed, domi
nál. Nem ok nélkül van annyi allú
zió, u talás korábbi köteteiben is a ze
nére. Legizgalmasabb az emelkedés, 
az absztrahálás, a „líraisodás” fo
lyam atában az a lelki tusa, amely a 
tényleges vershelyzetet megteremti. 
Vívódásai vagy am iatt keletkeznek, 
m ert önmagával elégedetlen, vagy 
am iatt, m ert a világ miazmái pusztít
ják  az egyént, korlátozzák a lélek sza
badságát. Pontosabban az egyén (és a 
költő) identitását zavarják össze, csor
bítják, árnyékolják be. Ez Nagy Gábor 
legnagyobb gondja, baja. Ez szám ára a 
(szabadság)harcos kihívás. Az identi
tás verseit írja, úgy is, m int költő, úgy 
is, m int férfi, és úgy is, m int boldog 
vagy boldogtalan szerető.

Igen, mint szerető, erről szól a 
Héthatár kötet szinte minden verse. A 
szerelmes ember színeváltozásáról hoz 
híreket. (Remek m iniatűr esszét ír t 
erről a fülszövegben Jánosi Zoltán.) 
Milyenek vagyunk szerelembe burko
lózva? Nem az alanyiság, nem a tár- 
gyiasság, hanem az állapot költészetét 
teremti meg, azért érezzük azt olyan 
közel magunkhoz. De ezért keményen 
kell küzdenie. Pokoljárása am iatt külö
nösen nehéz, mert m ár rég felismerte, 
olyan zegzugosak, olyan mélyek és ma
gasak a lélek tartományai, hogy azt a 
szó fénycsóvája csak részben tudja bevi
lágítani. Kétségtelenül ez minden nagy 
költő legnagyobb kínja, keserve, gyöt
relme. (A mérték elvesztése című, ko
rábbi versében írja: „S hogyan lehetne 
szónak bármi foganatja, / ha lelkem tá 
jaihoz mérve képtelen?”)

A líránkban -  legalábbis Arany 
János óta — jelenlévő „örök kétely” itt, a 
Héthatárban is jelentkezik:

„Ez csak egy közhelyes panaszdal, 
de túlteng benne az ambíció, 
hogy dalban siránkozni jó, 
hogy minden ócska rím vigasztal.” 

(Terápia)

M intha csak Dsida Jenőt igazolná. 
Ót írná újra. M intha saját maga el
len fordulna, m intha mérőónt enged
ne le vagy az alkotás zsinórmérték
ét húzná ki. Tudja, am it Dsida u tán  
minden m agyar költő tud: a „negé
des poétái lárm a” önmagában éppen

olyan veszedelmes tévút, m int a h a r
sogás, m int a száraz logika vagy a lé
lektelen tárgyiasság. Éppen ezért 
olyan természetességgel vállalja ösz- 
szes nagy költőelődjét, mint ahogyan 
nehéz, földig érő subáját m agára ölti 
a számadó juhász. Szabó Lőrinc leg
híresebb sorát és verseimét illeszti — 
nemcsak m intának! — versszövetébe: 
„Semmiért egészen” (Sörkerti elégia). 
Gyermeki ártatlansággal álmodozik 
egy garzonról, akárcsak József A ttila 
a kegyelmesékről, akik egész fazék
kal esznek (Lesz egy szobám). És h ite
lesen hozza Juhász Gyula bánatát, az 
„eltévesztett köszönést” örök Annáját 
(Szerenád hegedűre, Annának, A név). 
Az olvasón legalább egy század ma
gyar lírája borzong végig. S mindezt 
azért teszi, m ert azt tanu lta  meg a 
klasszikusoktól, hogy nemcsak a ma
gunk boldogságáért vagyunk felelő
sek, hanem a „nagyobb rész” igazáért 
is. És term észetesen mindenki felelős 
az egyén boldogságáért. Ebben a köz
helynek tűnő filozófiai és pszichológi
ai tételben benne van egész költői vi
lága.

Szerencsére Nagy Gábor nem naiv 
művész. Zsigereiben ott mocorog, zsi
bong a kétféle igazság. A testvérét föl
daraboló, gyermekeit elpusztító Médeia 
szerelemittas őrülete éppen annyira 
jellemző fajunkra, mint a Salamon-féle 
bibliai történetben szereplő édesanya, 
aki a krétakörbe állított gyerekének el
engedi a karját. Paradoxon? Igen, pa
radoxon. Az erdélyi Szilágyi Domokos 
önpusztító lobogását boncolja az iro
dalomtudós Nagy Gábor egyik tanul
mányában (1. Az értelmezésig és to
vább, 2009), ott fejti ki, hogy a líra az 
élet legnagyobb abszurditásain is tú l
léphet, s idézi Jean Cohent: „a költészet
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az intenzitást keresi, azt az intenzitást, 
amit a nyelv a semleges term inust kiik
tatva az általa jelölt dolgok sarkításával 
megteremt.”

Bizonyára emiatt leggyakoribb gesz
tusa a szerelemféltés. Nem a kedvesére 
féltékeny, hanem a szerelem állapotára. 
Tudja, annyira törékeny, bizonytalan és 
ritka az az állapot, amitől boldogságunk 
függ, hogy alig merünk szembenézni ez
zel a könnyen eliramló tüneménnyel. 
De erre született a költő, az ő bátorsá
ga nélkül az emberi létezés lényegét 
nem érthetjük meg. És ő is csak folyto
nos párbeszéd révén ju t el az igazság
hoz. Hol önmagával, hol partnerével fo
lyik ez végtelen párbeszéd. így, ezáltal 
keletkezik a vers. S nem is akármilyen 
színtéren, hanem a „héthatáron”

De hol van az a „héthatár”?
Népmeséink kedves szófordulata sze

rin t olyan daliás volt a legkisebb királyfi 
vagy a szegénylegény, hogy héthatárban 
nem találni párját. Milyen jó eljátsza
dozni a szóval! A legkülönb, a győzni 
tudó fogalma társul hozzá. És még sok 
minden. Többek között a boldogságkere
sés végtelen mezeje. Ezen bolyong Nagy 
Gábor. Nem hárm asát előtt töpreng, ha
nem a kiismerhetetlen, a rejtélyes, a 
végtelenbe vezető labirintus kezdőpont
jánál. Ez az az ő tere, ez a -  Csokonai 
szavával — a „széles poétái mezó'”.

A kötet utolsó fejezetében — Topográfia
— újból a tündéri áttűnések példái sora
koznak. Itt férkőzhet be igazán -  para
bolák, allúziók, példálózások nélkül -  az 
olvasó Nagy Gábor „tündérinek” neve
zett realizmusába.

Földrajzi terei első p illan tásra na
gyon is konkrétak: Király utca, Teréz 
körút, Jászai Mari tér, Margitsziget. 
Az a városrész, ahol Krúdy igen te r
mékeny alkotási korszakában élt. 
És Kolozsvár, az ottani Mikó utca, a 
strada Clinicilor, a Mátyás-szobor kör
nyéke.

A m ár említett elvonatkoztatás, lírai 
absztrahálás itt karnyújtásnyi közel
ségbe kerül, az átlagolvasó is útitársa 
lehet Nagy Gábornak, s megfigyelhe
ti, hogyan lesz — Madáchcsal szólva — az 
„arasznyi létből” a „végtelenség érzete”. 
A József Attila-i verssor parafrázisá
ból keletkezett, m ár idézett köteteim
— Az értelmezésig és tovább — gondolati 
mélysége van jelen ebben a lírai termés
ben, lényege az, hogy nincs vég és kez
det, nincs állandóság, nincs a világnak, 
értelmünknek, biológiai és szellemi va
lónknak megállapodott, leülepedett, 
megnyugodott szférája, minden az á t
alakulás, a változás katlanában fortyog. 
A sokak által oly gyakran idézett Hegel- 
tézis jellemzi fiatal költőnket leginkább: 
„...ami az egyik világérzékelésben édes, 
a másikban savanyú, ami amabban fe
kete, ebben fehér. Ami az egyiknél mág
neses északi sark, az a másiknál déli 
sark.”

Nagy Gábor: H éthatár. Tipp Cult 
Kft. Budapest, 2012.

LOVASSY CSEH TAMÁS

Hogy állunk a bábokkal?
Az Erdélyi Magyar Bábszínházak Fesztiváljáról
Mintha megfeledkeztünk volna az er

délyi bábszínházakról, vagy legalább
is egy áthidalhatatlannak tűnő szaka
dék tátongana a kamaszkort átlépett 
nézők és alkotók között. E művészeti in
tézmények mintha nem keresnék elég in
tenzíven a kapcsolatot a közönséggel, s 
úgy tűnik, megelégszenek azzal, hogy 
kiszolgálják az óvodás és kisiskolás ge
nerációkat. De rejlik-e több lehetőség 
bábszínházainkban, mint a megszokott 
mesék vissza-visszatérő színpadra állí
tása? Ezek a kérdések vetődtek fel ben
nem, míg részt vettem a Nagyváradon 
először megrendezett Erdélyi Magyar 
Bábszínházak Fesztiválján. A Fux Pál 
tervező-grafikusról elnevezett öt napos 
esemény (FUX Feszt) gerincét az a ver
senyprogram adta, melyben kilenc elő
adás igyekezett elnyerni a zsűri tetszé

sét. (A meghívott szakemberek között 
volt Urbán Gyula, író, rendező, Horányi 
László, színész, Jankó Szép Yvette, for
dító, tanár, Kozsik Ildikó, bábszínész, 
teatrológus és Varga Ibolya, rendező, ta 
nársegéd is.) Noha valamiféle versengés
nek kellett volna megtörténnie a szűk 
egy hét alatt, mindez mégsem érződött, 
talán pont a meghívott bábszínházak ér
dektelensége miatt, akik leginkább távol 
maradtak egymás produkcióinak megte
kintésétől. (Égyedül a sepsiszentgyörgyi 
Cimborák Bábszínház művészei jelentek 
meg az összes előadáson.) Mondhatnánk, 
hogy ez önmagában még semmit nem je
lent, de úgy gondolom, e jelenség pontos 
lenyomatát adja annak az attitűdnek, 
mellyel később -  az előadások nagy több
ségében -  is találkoztunk, vagyis az ér
dektelenséggel és a tétnélküliség kínos 
jelenlétével.

A fesztivál megnyitójaként a házigaz
da Lilliput Társulat ősbemutatójának le
hettünk szem- és fültanúi. Szigligeti Ede 
születésének kétszázadik évfordulójá
ra Urbán Gyula írt és rendezett bábjá
tékot, mely valószínűleg a híres váradi 
színházcsináló munkássága előtt akart 
tisztelegni. A fiatal Szigligetit (annak el
képzelt gyermekkorát) megmutató elő

adásról — látatlanban — azt is gondolhat
nánk, hogy tovább szándékszik erősíteni 
azt a személyi kultuszt, mely a dráma
író köré már amúgy is felépült, s látva az 
egymás után következő jeleneteket, való
ban elhisszük, hogy Urbán fejet hajtott 
a kétszáz éves személyiség előtt. Pont 
ezért válik tragikussá az előadás, mely 
jó néhány kínos pillanattal lepi meg né
zőit. A kis Szigligeti című opusszal nem 
az a legnagyobb gond, hogy a drama
turgiai gubancok miatt néhány részle
te még a felnőtt nézők számára is követ
hetetlen (nem beszélve a gyerekekről, 
akiknek mindez íródott), hanem jóval 
problematikusabb az a töménytelen ma- 

nír, ami az Edécske szü
leit alakító bábszínészek 
játékában felfedezhető. 
Hiszen Szigligeti gyer
mekként jelenik meg előt
tünk (Lászlóffy Botond 
alakításában), aki a nyi
tóképben egy, a nevé
vel ellátott bilin üldögél, 
és láthatóan erőlködik. 
Dolga végeztével feláll, 
szól dadájának (Balogh 
Judit), aki rutinosan fel
emeli a porcelán edényt, 
belekukkant, majd mind
annyiunk döbbenetére, 
egy liliomot emel ki a bi
liből, amit minden bi
zonnyal Edécske ürített 

ki. Ezzel a kezdőjelenettel fel is vezeti a 
rendező az előadás központi tematiká
ját, ami Szigligeti Liliomfi című drámá
jának csonkított formája, bár a teljes
séget nem is kérhetjük számon, hiszen 
egyrészt ötven percben nehezen lehet
ne élvezhető formában eljátszani a jól is
mert történetet, másrészt Edécske ott 
helyben, szüleit és a vendégségbe érke
zett házaspárt is bevonva, rendezi meg 
saját művét. Történik mindez egy hatal
mas Nagyvárad-kép előtt, mely paraván
ként szolgál, s melyen több ablak és aj
tó is nyitható igény szerint. Nézőként 
azok a momentumok nyújtanak némi fel
üdülést, mikor a bábszínészek bábot ra
gadnak, s ezekkel játsszák el Edécske 
meséjét. Érdekes a különböző bábos 
technikák ötvözése is, melyben a Lilliput 
Társulat tagjai lényegesen jobban helyt
állnak, mint a színészként való színpa
di létezésben. Mivel meghatározhatat
lan, hogy pontosan milyen korosztályhoz 
is szól Urbán Gyula rendezése, így sem 
a bemutatón jelenlévő gyerekeket, sem 
a felnőtteket nem tudta lekötni a közel 
egy órás szigligetis szellemidézés. Noha 
korhű jelmezekből és szépen kidolgozott 
bábokból nem volt hiány, mégis örülhet-

» » >  folytatás a 16. oldalon

15

Brighella Bábszínház: Majolenka hercegkisasszony



HELIKON

» » >  fo ly ta tá s  a  15. o ld a lró l

tünk annak, hogy A kis Szigligeti nem ké
pezte a versenyprogram részét.

Talán pont a kezdeti nehézségek miatt 
volt nagy öröm a váradi társulat Kormos 
képpel mutogat című előadása. Rumi 
László rendezése három Kormos László 
meséből építkezik, s ezekből teremt sze
rethető', könnyed világot. A folyamatos 
éló'zene és a vásári bábjátékokat idézó', 
szekérre emlékeztető díszlet is az elő
adás erényei közé sorolható, nem beszél
ve Daróczi István és Hanyecz Debelka 
Róbert játékáról, akik ebben az előadás
ban végre megcsillogtathatták kifino
mult bábos tudásukat. A rendező látható
an ismerte közönségét, és tudta, kikhez 
kíván szólni, hiszen a mesék színpadra 
vitele élvezhető és izgalmas órát eredmé
nyezett.

Mindig érdekes egy fesztivál során 
megfigyelni, hogy a házigazdaként jelen 
lévő intézmény milyen képet tud kialakí
tani magáról a találkozó során. A váradi 
Lilliput Társulatnak mindezek fényé
ben vitathatatlanul jót tett a FUX Feszt 
megszervezése, hiszen egyrészt lehetősé
gük nyílt egy olyan fórum megteremtésé
re, ahol a szakma és a tágabb közönség is 
hallhatott felőlük, másrészt ráirányítot
ták a figyelmet egy olyan művészeti for
mára -  a bábszínházra -  mely úgy tűnik, 
nem találja helyét a kortárs erdélyi kö
zegben.

Hiszen ha minden rendben lenne, 
nem lett volna olyan nagy felüdülés a 
Cimborák Bábszínház kamaszoknak szó
ló előadása. Lám-lám megint egy olyan 
bábszínházi formára bukkantunk, ami
vel szinte soha nem találkozni az erdélyi 
prérin: a sepsiszentgyörgyiek produkció
ja Janikovszky Éva szövegeiből kiindul
va beszél a kiskamaszok (10-14 évesek) 
problémáiról, különösen a szülő-gyer
mek viszony buktatóiról. Nagy Kopeczky 
Kálmán rendező kiváló ritmus- és arány
érzékkel vitte színpadra egy fiatal fiú 
történetét, melyben bőven volt helye hu
mornak és játékosságnak is. Az egyetlen 
bábot (amely maga a kamasz fiú) körbeve
szi családja: anyuka, apuka, nagymama 
és nagypapa próbál választ találni az elő
adás címét is adó kérdésre, vagyis arra, 
hogy Kire ütött ez a gyerek? A színészek 
koncentrált színpadi jelenléte önmagá
ban is élvezetes volt, az előadás szerkeze
te pedig (a kiváló párbeszédeket felváltó 
zenei betétekkel) a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt lekötötte. A közel egy óra egyér
telművé tette számomra, hogy a bábszín
ház hatásos eszköz lehet arra, hogy a je
len problémáiról érdemben beszéljen és 
vitákat generáljon, vagyis túllépjen azon 
az egysíkú történetmesélésen, melyre tö
kéletes példa volt a marosvásárhelyi Ariel 
Ifjúsági és Gyermekszínház produkciója.

A Mirkó királyfi című előadás azt a 
jól ismert népmesét dolgozza fel, mely
ben a legkisebb királyfinak hosszú utat 
kell megtennie ahhoz, hogy felszabadít
sa édesapja, a király, legjobb barátját a

gonosz boszorkány folyamatos támadá
sai alól. Tudjuk, hogy létezik a mesemon
dásnak az a fajtája, mely nem használ 
túl sok eszközt ahhoz, hogy teremtsen 
komplex és élvezhető világot -  gondol
junk csak Szabó Gyulára, kinek hangja 
és mesemondó stílusa mára már legen
dássá vált - , ám ehhez szükség van va
lamiféle többletre, melynek birtokában 
az alkotó képes életet lehetni a halott 
(írott) anyagba. Lengyel Pál rendezése 
azonban nem tudott megszületni. A ha
gyományos bábok és a díszlet is élettelen 
bábszínházi világot idéztek meg azáltal, 
hogy egyáltalán nem törekedtek kapcso
latot teremteni a nézőkkel. Az esemé
nyek kiszámítható, monoton egymás- 
utánisága unalmassá tette az előadást, 
s ezen nem segítettek az egyébként szé
pen kidolgozott bábok és színpadképek 
sem. Klasszikusnak mondható hibákkal 
találkozhattunk a vásárhelyiek előadá
sában, melyekből arra (is) következtet
hetünk, hogy hiányzik egy teljes gene- 
rációnyi alkotóréteg, akik friss, fiatalos 
lendülettel tudnák megtölteni ezt a mű
vészeti területet.

Arra, hogy min múlik a gyermekek ko
molyan vétele, nem lehetne egyértelmű 
választ adni. Az azonban biztos, hogy a 
bábszínházi alkotóknak pontosan tudni
uk kellene, kikhez szólnak, s a közönsé
get — hiába 3-4 vagy 5-10 évesek — tisztel
niük kellene, egyenrangú félként kezelve 
őket. Ha ez nem csak a kritikus részéről 
megfogalmazott vágyakozás, hanem va
lóság lenne, úgy nem történhetett volna 
meg mindaz, ami a szatmári Brighella 
Bábszínház Majolenka, hercegkisasszony 
című előadásában megtörtént. Ekkor 
ugyanis az udvari szakácsokat alakí
tó színészek és az udvar népeit mozgató 
bábszínészek két gyereket választottak 
ki a nézők közül, akiket felvittek a szín
padra, majd kinevezték őket királyi test
őrségnek. Ebből adódóan az előadás tel
jes ideje alatt a színpadon rekedt a két 
gyerkőc, akiket aztán a király megpró
bált néha-néha megfenyíteni, s akiket a 
később feltűnő boszorkány és varázsló is 
átváltoztatott különböző állatokká. Akár 
vicces is lehetett volna mindez, ha tény
leges funkciója lett volna a kényszeredett 
interakciónak, esetünkben azonban a két 
gyerek csak „bio-díszletként” funkcionált 
a színpadon, s bár nevettek a kialakult 
helyzeten, mégis kissé megalázó volt (né
zőként is) részt venni mindebben.

A váradi fesztivál Magyarországról 
érkező előadásai szellemi menedékként 
működtek sokunk számára. Egyfajta 
minőségbeli küszöbött jelentett a deb
receni Vojtina Bábszínház vagy épp 
a pécsi MárkusZínház előadása, akik 
nem csak mesterien ötvözték a külön
böző színházi technikákat (vetítések, 
szerephalmozások stb.), de játékukkal 
példát adtak a bábos mesterségből is. 
Mindezek ellenére téves lenne azt mon
dani, hogy az erdélyi bábszínházi szfé
ráról végleg le kell mondanunk. Sőt, az 
öt nap abban erősítette meg a résztve
vőket, hogy számtalan feladat áll még 
a tenni akaró művészek előtt, melytől

nem megrettenni kell, hanem életké
pes válaszokat lenne időszerű találni a 
mindeddig fel nem te tt (szakmai) kér
désekre.

Az jól látszott a FUX Feszt első kiadá
sából is, hogy felületesen bábszínházát 
(sem) érdemes csinálni. Minimum prob
lematikus, amikor az alkotók csak a szó
rakoztatásra építenek, abban remény
kedve, hogy a jól ismert mesék majd 
megmentik az előadás egészét. Talán 
az erdélyi előadások hiányosságai miatt 
érezhettük azt a fesztivál utolsó napján, 
hogy sokkal nagyobb szükség lenne még 
egy hét tényleges beszélgetésre és szak
mai eszmecserére, mint követhetetlen 
szempontok szerint megítélt díjak átadá
sára. Erre világított rá Nagy Kopeczky 
Kálmán utolsó napi felszólalása is, aki 
megköszönte ugyan a sepsiszentgyörgyi 
társulatnak adományozott különdíjat, de 
azt nem vette át, hiszen véleménye sze
rint is, az erdélyi bábszínházi közeg még 
nem érett meg a díjátadókra, sokkal in
kább a vitáknak és őszinte diskurzusnak 
van itt az ideje.

Merre tovább erdélyi bábszínházak? 
-  tehetnénk fel végezetül a kérdést. 
Annyival már minden bizonnyal előrébb 
vagyunk, hogy a Lilliput Társulat meg
szervezte az első olyan nagy volumenű 
fesztivált, melyben ott rejlenek a kiak
názatlan lehetőségek. (Joggal remélhet
jük például, hogy a következő években 
még több off-programmal találkozha
tunk, és lehetőség lesz arra is, hogy az 
idén még inkább csak szakmai előadá
soknak nevezhető esti összejövetelek 
szakmai beszélgetésekké alakulnak át.) 
Egy ilyen rangos esemény arra is alkal
mas lehet, hogy a fiatal alkotók, akik 
eddig csak a színház után érdeklődtek, 
most a bábszínházi közeg felé fordulja
nak, felfedezve a gyerekeknek és kama
szoknak szóló színházban rejlő lehető
ségeket. Mögöttünk van tehát öt olyan 
nap, mely úgy érzem, valós keresztmet
szetét adta az erdélyi bábjátszásnak, s 
ha csak rövid időre is, de felhívta figyel
münket egy méltatlanul elfeledett, régi 
ismerősünkre: gyermekkorunk bábszín
házára.

Az első Erdélyi Magyar Bábszínházak 
Fesztiválján (FUX Feszt-en) díjazott elő
adások és társulatok:

A zsűri különdíja: Kire ütött ez 
a gyerek? (Cimborák Bábszínház -  
Sepsiszentgyörgy, rendező: Nagy
Kopeczky Kálmán)

A legjobb bábos (az Erdélyi Riport dí
ja): György László (Puck Bábszínház -  
Kolozsvár)

A legbábosabb produkció:
Mirkó királyfi (Ariel Bábszínház — 
Marosvásárhely)

A legjobb látvány: Kormos kép
pel mutogat (Szigligeti Színház, Lilliput 
Társulat -  Nagyvárad)

A legjobb bábos produkció:
Vagabondó (Csíki Gergely Állami Magyar 
Színház — Temesvár)
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Beszámoló a 13. Filmtettfesztről
Drakula a sárga csikóját ugratja
Ha a kolozsvári filmfogyasztó 2013 ok

tóber harmadika és hatodika között nem 
volt a Győzelem moziban, eló'tt vagy körül, 
állandóan azt érezhette valahol a látóide
gek szomszédságában, hogy menthetetle
nül lemarad valami fontosról. De nem csu
pán a Győzelem mozi szolgált helyszínnel 
az idei Filmtettfesztnek, az egy alkalomra 
„leporolt” Művész jubileumi vetítést látott 
vendégül, a Bulgakov kávézó rövidfilm- 
maratonokat, az Insomnia verbálmozit és 
a Sapientia egyetem Óváry terme a frá
nya elméletet. A szervezők ugyanakkor 
hat másik erdélyi város közönségét is ré
szesévé tették a pár éve még kolozsvári 
zsebfesztiválként számon tartott filmün
nepélynek.

Szóval, hogy ne hiányozzak, nap mint 
nap befurakodtam én is a mozi — háti
zsákkal kisebb akadályversenynek bi
zonyuló — szűk bejáratán. Több ízben 
is. Legeló'ször a nyitógálára, amely egy

ben az egy esztendővel korábban avatott 
Sárga Csikó Díj átadási ünnepségét is 
magába foglalta. Tavaly elsőként Durst 
György producer vette át az egyetlen er
délyi magyar trófeának számító lendüle
tes kicsiny plexilovacskát, mondanom sem 
kell, a még csikókorú erdélyi magyar kor
társ filmgyártásban nyújtott pótolhatat
lan támaszáért. A kitüntetett figyelem 
ezúttal Buglya Sándor rendező-tanárt il
lette meg, aki a Kolozsváron képzett gya
korló filmalkotók első lépéseit igazgatta 
az elmúlt évtizedben, osztotta meg velük 
tudását és gazdagította eszköztárukat, a 
szó művészi és tárgyias értelmében egy
aránt. Ahogyan Zágoni Balázs méltatá
sában elmondta, valahányszor a tanár úr 
Budapestről Kolozsvárra érkezett, mindig 
újabb kamerával, vágó- és hangos felszere
léssel bővült a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem fotó-, film- és média
szakos laborja. És ha elég figyelmesek vol

tak, azt is eltanulhatták tőle a diákok, ho
gyan kell a rengeteg, párhuzamosan futó 
tennivaló közül mindig a közvetlenül előt
tük álló feladatra öszpontosítani, maxi
mális odaadással. Buglya Sándort ez a díj 
(is) kissé elszomorítja — vallotta, hiszen az 
idő múlását jelzi, de az ember addig fiatal 
marad, amíg fiatalok filmjeiben segédke
zik. Köszöneté mellé egykori diákjának, 
Juhász Ágotának Nászidő című rövidfilm
jét csatolta, egy megrendítő hatású etű
döt a párzási időszakban összefogdosott és 
konyhai ollóval derékban kettévágott bé
kákról, valamint az egymásra szottyanó, 
nyúzott békacombokról, amelyek ínyenc 
holokauszt-hullahegyként érzékeltették 
az embernek az apró mocsári élőlények
kel szembeni kegyetlenségét, nehezen fe
lejthető képsorokban. A vízbe visszadobott 
petefürtök viszont a békáknak új jövőt, 
amellett azonban újabb következő évi tö
megmészárlás ígéretét hordozzák.

így indított hát a 2013-as Filmtettfeszt, 
s ahogyan Horváth Anna kolozsvári al
polgármester asszony üzenete is megfo
galmazta, ezért szeretjük ezt a fesztivált, 
mert egyszerre progresszív és nosztalgi
kus. Önnön hagyománya mellett korábbi 
korok hagyományaiból is merít, miközben 
a legfiatalabb erdélyi filmes nemzedék és 
a határokon átnyúló kortárs magyar film
gyártás kiválóságait gyűjti egy tető alá.

Az első nap a többnyelvűség és a gyer
meki ártatlanság megszűnte jegyében 
telt.

A Boldogságpasztilla Felméri Cecília 
mesteris vizsgafilmje, amely egy románi
ai sajátosság lehetséges utópiáját mesé
li rengeteg humorral román nyelven, azt, 
ahogyan a kisemberek hétköznapi egy
másnak feszülését egy tévécsatorna véres 
elégtételű abszurd végkifejlettel játszat
ja újra. Mindhiába édes azonban a bosszú 
gyógyszere, ha a humánus együttérzés

keserű poharát kell hozzá kiüríteni. Szőcs 
Petra Kivégzés címmel családi melodrá
mát forgatott Kolozsváron. A kilencvenes 
évek elején egy széteső házasság két gyer
mekének kedvenc időtöltése újra meg újra 
eljátszani a Ceau§escu-házaspár bírósági 
tárgyalását és kivégzését. A halálkomoly 
felnőttügyek egy albínó kislány szem
szögéből nézve elég nagy ostobaságnak 
tűnnek, és mi tagadás, azok is. Cristina 
Gro§an két rövidfilmje a családi viszonyok 
rendkívül összetett világát villantja fel, az 
Együtt kimondottan sokkoló felismeréssel 
zárja ránézésre banálisnak tűnő cselek
ményét. És végül az első nap rövidfilmes 
összeállításának bohókás színfoltjaként 
az Amélie csodálatos élete és a kusturicás 
mozgóképi élmény erdélyi ötvözetét nyúj
totta Bálint Ibolya gyerekközpontú kisjá
tékfilmje, A csoda.

Méhes Györgytől tudjuk, hogy minden
kinek nehezebb, mint másnak. Ez az indi
viduális axióma Prikler Mátyás Köszönöm, 
jól!IDakujem, dobre! című, valamivel több 
mint kétórás szlovák-magyar drámájában 
lépten-nyomon beigazolódik. Attól függ, 
kit követ éppen a kamera. Mikor a szlovák 
üzletember, mikor a magyar özvegy vagy 
boldogtalan fia a három egymásba font 
történetszál valamelyikének főszereplője, 
s egyenként mindenik különféle intenzitá
sú és jellegű fájdalmak okozója és elszen
vedője. Lassú sodrású, mély önvizsgálat
ra késztető film, és némi szégyenérzetet 
is ébreszt a nézőben, hiszen saját emberi 
önzésünk néhány ismeretlenül is ismerős 
gesztusával szembesít. Aznap utolsóként 
Aglaja címmel Deák Krisztina cirkuszepo
sza mesélt egy másfajta felnőtté válásról, 
néha botladozva, néha felpörögve, pompás 
kompozíciójú képek révén és remekbesza
bott színészi alakításokkal.

A fesztivál két díszmeghívottja októ
ber 4-én, a markánsan nosztalgikus na
pon állt színpadra. Előbb a kidéi születé
sű Kovács András vendégül látott három 
filmje közül vetítették az 1966-ban forga
tott és Karlovy Varyban megosztott fődí
jat nyert Hideg napokat, a második világ- 
háborús magyar hadsereg és csendőrség 
tevékenységének kíméletlenül kegyetlen 
tükrét. 1942-ben a német fasiszta hadve
zetés parancsait gondolkodás nélkül telje
sítő magyar honvédek a folyamőr-alakula
tok segítségével Dél-Bácskában kivégeztek 
és a jeges Dunába löktek 3300 szerbet, zsi
dót és más nemzetiségűt, s e hidegvérrel 
véghezvitt tisztogatásra emlékezik vissza 
pár évre rá egy közös cellában négy külön
féle rangú katona. A személyitől a csopor
tos felelősség vállalásáig (és vissza) csend
ben elvezető film főhősei a körülmények 
szerencsétlen alakulásával magyarázzák 
saját szerepüket, miközben a világtörté
nelem újra és újra ismétlődő sorscsapásai 
tudatában a néző önkéntelenül is felteszi 
magának a kérdést: alakulhat-e úgy az 
élet, hogy ilyen méretű borzalomban részt 
vegyek? A válasz elől mindenki menekül. 
Ahogyan a vetítés után a ma 88 eszten-

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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dős Kovács András vallotta, a reális nem
zeti önismeret szükségszerűsége vezérelte 
kameráját, amikor Cseres Tibor regényét 
filmre vitte.

A huszadik század elejének egyik gyó
gyíthatatlan betegsége volt a vérbaj, és 
visszaszorítása érdekében a román állam 
is vetíthető' propagandaanyagot rendelt 
Kolozsváron. Orvosprofesszorok és dra
maturgok segítségével, Janovics Jenó' (fel
tételezett) rendezésében játékfilm készült 
a szifiliszről, Világrém címmel, amely a 
korban ritka mikroszkopikus felvételek
kel és néhány eltorzult beteg portréjával 
sokkolta a korabeli nézó't, miközben a nyál 
útján is terjedő betegség veszélyére egy 
kerek történettel figyelmeztetett. A Szép 
András zongorakíséretével vetített film 
után Kötő József dramaturg a produkció 
színháztörténeti kulisszáiba kalauzolt, 
Bokor Zsuzsa társadalomtörténész pedig 
a szifilisz és általában a két világháború 
között turnézó közegészségügyi propagan
dafilmek szociográfiai hatását ismertette 
a kereken századik évfordulóját ünneplő 
Művész moziban.

Koltai Róbert a huszadik évét betöl
tő filmsikere, a könnyeden szomorkás 
Sose halunk meg után ragadta magához 
a mikrofont este, és csak mesélt és vicce
lődött és még énekelt is a szerényen ne
vetgélő kolozsvári közönségnek. Az élet 
kissé rácáfolt a film címbeli üzenetére, hi
szen, mint ahogy Koltai bevallotta, immár 
26 halottja van a Sose halunk meg stáb
jának. Elsőként Csákányi „Deutsch bá
csi” László színész távozott mindössze 
két héttel a forgatások után, viszont a so
sem vénülő és soha meg nem komolyodó, 
valaha Oscar-esélyes film örökkön klasz- 
szikus Nagy utazás című betétdala Dés 
Lászlónak, Bereményi Gézának, illetve 
Presser Gábornak köszönhetően mindig 
is ott fog búgni a nosztalgiázni vágyó ma
gyar filmbolond emlékeiben.

Október 5-ike a dokumentumfil
mek és filmes dokumentáció napja volt 
a Filmtettfeszten. A Sapientia egyetem 
Óváry termében délelőtt a Magyar Nemzeti 
Filmalap munkatársai, négy forgatókönyv
fejlesztő, név szerint Divinyi Réka, Benkő 
Orsolya, Hegedűs Bálint és Maruszki 
Balázs kecsegtették izgalmas beszélgetés
sel a résztvevőket arról, hogy milyen forga
tókönyvekből, milyen elvek szerint milyen 
filmet forgatnak milyen erőforrásokból. 
Lényegében a Hatos Lottó évi állami adó
ját hivatottak filmekre költeni, amely va
lamivel kevesebb, mint 5 milliárd forint, 
és amelyet céljuk évi 8-9 potenciálisan 
közönségkedvenc, illetve fesztiválnyertes 
filmre fordítani -  úgy, hogy amikor a forga
tókönyv-fejlesztők valamely producer által 
felterjesztett vagy némely korábban sikeres 
író forgatókönyvét kézbe veszik, a szerző
vel együtt, csapatmunkában, dramaturgok, 
netán -  vígjáték esetében -  humoristák se
gítségével filmre íiják azt át. Hiszen a for
gatókönyv alkalmazott, társas körben szü
lető alkotás, nem magányos műfaj. Ezek 
után a rövidesen bemutatásra kerülő ma
gyar filmalapi alkotások ízelítőiből nyújtot
tak összeállítást, majd műhely keretében a 
filmötleteket, -terveket, forgatókönyv-szik
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rákat tették ötletelés tárgyává. Délután pe
dig ugyanott Vincze Teréz Szerző a tükör
ben című könyvét méltatta Pethő Ágnes 
tanárnő. Mint kiderült, ez talán a legfonto
sabb magyar nyelven írt filmelméleti szak
könyv a Kovács András Bálint jegyezte A 
modern film irányzatai mellett, annak alap
vetően kiegészítése és folytatása. Vincze 
Teréz egyetemi segédanyagként is kiváló
an lapozható könyvében azt kutatja, hogy 
önreflexió terén mi van a modernizmuson 
túl, illetve hogyan kapcsolódik össze elvá
laszthatatlanul a szerzőiség és az önrefle
xió a kortárs filmművészetben, különösen 
az iráni alkotásokban és Michael Haneke 
filmjeiben. A kérdésfelvetés Haneke Rejtély 
című filmje kapcsán tolult a szerző látókö
rébe egyszer csak, a villamoson, ahol ötlete
inek javarésze születik, de a kérdés foglal
koztatta már a Nagyítás, a Persona és a 8 V2 
kapcsán is.

Fekete Mihály a Világrém című némafilmben

Mindeközben a Győzelem moziban 
tovább folytatódott a Kovács András- 
retrospektív (Falak, 1967 és Szeretők, 
1983), majd az ismeretterjesztő blokk kö
vetkezett. Előbb Felméri Cecília majd’ 
egyórás Eladó remények című filmjét ve
títették, amely kissé újragondolja a „be
szélő fejek” dokumentumfilmes alműfaját, 
majd Oláh Kata és Csukás Sándor reme
kül szerkesztett és tananyagként is hasz
nálható három részes tévéfilmje követke
zett Bánffy Miklósról, Kós Károlyról és 
Kemény Jánosról. Estefelé ismét egy tévé
trilógiát vetítettek, amely Márton Áron ró
mai katolikus püspök boldoggá avatási pe
rét tematizálja, amelyben rengeteg egyéb 
információ mellett az is kiderült, hogy a 
román kommunista rendszer legvasko- 
sabb megfigyelési és peranyagi dossziéja 
a Márton Ároné. A történelemtől és film
elmélettől terhes napot a szinte említés
re sem méltó, de megfelelően légies Nejem, 
nőm, csajom romantikus vígjáték lazította 
Szajki Péter rendezésében.

Á zárónap születésnapi tortára kihe
gyezett eseményei gyerekvetítéssel raj
toltak (Vük, Tüskevár), utánuk befutott a

részben Kolozsváron forgatott magyar film
dráma, az 1942-es Férfihűség, majd az es
ti két játékfilm nagyon is aktuális társa
dalmi problémákkal, a cigánygyilkosságok 
ügyével és a magyar kommunista álla
mot kiszolgáló, leleplezett besúgók kér
désének erkölcsi dilemmájával szembesí
tett. Fliegauf Bencének a tavalyi Berlinálé 
nagydíját elnyert alkotása, a Csak a szél, 
egy késleltetett, lassan és apró részletekből 
kibontakozó, gyönyörű és alig megszólaló 
drámája istenesen nagyot tudott ütni a vé
gén. A Cserhalmi Sára rendezte Drága be
súgott barátaim kissé szájbarágósán igyek
szik ugyan emberközelibbé tenni a besúgók 
és besúgottak kétélű viszonyát, viszont töb- 
bé-kevésbé sikerül neki a jelent a múltból 
és a múltat a jelenből újraértékelni, a ba
rátság és árulás örök emberi gyengeségei 
révén, amikor a jó és rossz tengelyének két

vége néha összeér, s a csattanásból mérték
telen zavar és csalódás fakad.

Kocsmában zárta kapuit stílusosan az idei 
fesztivál. Szántai János ötletétől vezérelve ő 
maga, Pál Emőke, Karácsonyi Zsolt és Jakab- 
Benke Nándor olvasta fel dumaszínházi stí
lusban az elveszett/bezúzott/megsemmisült 
magyar Drakula-film alapjául szolgáló „fan
tasztikus filmregényt”, amelyet vélhetően egy 
évvel Friedrich W. Mumau Nosferatuja előtt 
írt és rendezett a marosvásárhelyi születésű 
Lajthay Károly — így tehát a filmtörténet el
ső Drakula-filmjének számít. A Drakula ha
lála című szöveget bugyborékoló kacagás kö
zepette felolvasók többször is figyelmeztették 
a közönséget -  és meg is győződhettünk ró
la -, hogy ez itt nem szépirodalmi remekmű, 
sokkal inkább egy romantikusan naiv stílusú 
transzilván novella.

Joggal kijelenthető, hogy a Filmtettfeszt 
kinőtte hátulgombolós nadrágját, teljes 
körű és minden generációt bevonzó in
gyenes fesztivállá izmosodott, hiszen még 
e bőkezű felület is szűknek bizonyul ösz- 
szes eseményéről beszámolni.

FERENCZI SZILÁRD
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Feljegyzések egy könyvvásárról
A könyv haláláról, a Gutenberg ga

laxis végéről, az olvasók drámai fo
gyatkozásáról szóló diskurzusok 
közepette egy csípős göteborgi szep
tembervégi reggelen azon csodálko
zom, miféle rettenthetetlen fajta a 
svéd könyvfogyasztó, hogy már hajna
li tizenegykor fegyelmezetten várako
zik a Svenska Mässan-nak, azaz Svéd 
Kiállítási és Konferencia-központnak 
otthont adó három ikertorony, a Gothia 
Towers egyikének aljában, hogy a

szúnak tűnő sorban állnak, még nem volt 
alkalmam tapasztalni. Úgyhogy szoro
sabbra húzom magam körül a kabátot 
és belépés közben elismeréssel adózom 
a svéd olvasóközönség áldozatkészségé
nek. Bent apró pavilonokra gazdaságo
san felosztott hatalmas tér fogad, mely
nek valódi méretét csak később, a Kaláka 
együttes Kányádi-koncertje helyszíné
nek keresése közben érzékelem, miután 
a könyvvásári labirintusban teljesen el
vesztem a továbbra is csípős és zsúfolt

B a l a s s i
I n s t i t u t e

H A R

Kányádi Sándor a göteborgi könyvvásáron

Bok&Bibliotek Könyvvásárra bebocsá
tást nyerjen. Azt ugyanis láttam már, 
hogy könyvvásáron tolonganak az embe
rek, de azt, hogy a belépőért a kolozsvá
ri átkosban edzett szemmel nézve is hosz-

nap fonalát. Ez természetesen nem gátol 
meg abban, hogy a központi helyen a vá
sár díszvendégének, Romániának szen
telt pavilont észre ne vegyem és a svédül 
olvasható, román nyelven szerzett köte

tek számán el ne csodálkozzam. Ennek 
kapcsán rögtön eszembe jut, hogy „ben
nünket”, erdélyieket mikor és miért fordí
tanak bármilyen nyelvre, tekintve, hogy 
aki románul tud, az hiába nyúl könyve
inkért, aki pedig magyarul, az Budapest 
irányából tájékozódva hozzánk alig-alig 
ér el. Jó ellenpéldával szolgál az emlí
tett pavilonban Kányádi Sándor és svéd 
fordítója, Öve Berglund főszereplésé
vel folyó svéd nyelvű beszélgetés, mely 
később szűkebb körben magyar főnyelv- 
vel is megismétlődik, Lipcsey Andersson 
Emőke író moderálásával és tolmácso
lásával. Mindenki Sándor bácsija elej
tett mondatai közül nem hagyhatom ki 
azt, hogy „Dél-Amerikában most tanul
ják az Internacionálét és a papok vezény
lik a dolgot;” mint ahogyan ezt sem: „Én 
el tudok képzelni egy analfabéta magas
kultúrát, amely egyszerre képi és hangos 
és a költészet ebből hasznot húzna: visz- 
szajutna homéroszi jogaiba.” Hát ehhez 
lázasan és lelkesen drukkolok, miután 
megtudom, hogy a Svéd írószövetségnek 
3000 tagja van és az országban nyilván 
ez az egyedüli ilyen jellegű szervezet, és 
ez akkor is így van, ha belső ellentétek 
feszítik, miközben a szépírók, szakirodal
mi írók, gyerekirodalmi szerzők és for
dítók érdekeit egyaránt képviseli. Ezek 
után a Kiss Judit Ágnessel és Kukorelly 
Endrével közösen előadott szerzői délután 
folyamán alig bírok megmukkanni, per
sze, azért felolvasom a verseket, melye
ket a katonás moderátor hölgy számom
ra kijelöl és melyeket önszántamból soha 
nem olvasnék fel, de vigasztal, hogy ez a 
velem együtt előadódó szerzőkkel szintén 
megtörténik, és még nem tudom, hogy el- 
alváskor majd Kukorelly mondata cseng 
távolról fülembe: „A verssel való foglalko
zás atavisztikus dolog.” Remélem, hogy a 
magyar küldöttséget a könyvvásárra ki
juttató Balassi Intézet munkatársain kí
vül senki senkivel nem beszélt össze.

LÁSZLÓ NOÉMI
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[...] Ha tudjuk, hol van a haza a magasban, Illyéssel együtt 
kell megmaradnunk hírhivőknek. Őrizni „a kincses temető
ket”. Hogy „homlokon lőhessenek”, ha tetszik, de akkor is 
tudjuk, hogy ami szó ezekben a kincses temetőkben fészkel, 
bármikor az égbe, a magasban lakozó hazába menekszik.

Ez a tudás az egyik törzsi nyelv szabályai szerint megtar
tó erejű tudás, egy másik törzsi nyelv szabályai szerint azon
ban kellő óvatossággal, mi több, gyanakvással kezelendő hit
vallás.

Ha vannak még köztünk olyanok, akiknek az a dolguk, 
hogy kincses temetőket őrizzenek, akkor nekik azt is tudni
uk kell: könnyen lehet ugyan, hogy az egyik törzs harcosai 
„homlokon lőnék” őket, ha tetszik. De a temetőfalakon kívül 
hullámzó tömegek viszont nem törődnek velük. Akár tetszik, 
akár nem.

Ez is egy rémlátomásba illő valóság része lehet persze. 
S ha ez a rémlátomás valóra válik, nem kell attól tartania 
a kincses temetők őreinek, hogy „homlokon lőnék” őket; ha 
tetszik. De attól jogosan tarthatnak, hogy az őrzésük értel
mét kint, a falakon kívül semmibe veszik. Vagy már semmi
be sem veszik, mert a konzumvilágban konzumidióták által 
dédelgetett tömegek már azt sem tudják, hogy volna értelme 
az őrzésnek, amit semmibe lehetne venni.

Ez már a felejtés lenne. A megvalósult antiutópia. Illyés 
látomását követve: a tiszta tájat elözönlő „új tatárhad, a ku- 
fárhad” győzelme.

A bulvármédia akadálytalan diadalmenete. „A teljesség 
felé” tartó Weöres Sándor jóslását is megidézve: a „trágya- 
özön”. Annak elfogadása, hogy az emberiség lassan egész 
„ürülék-metropoliszt emel maga köré”, amely amúgy már „a 
huszadik században ráomlott gazdáira”.

Nincs más választásunk, ha mi is fel akarunk kerülni 
a Weöres látomásában a trágyaözön fölött lebegő bárkára. 
Ahogy ő mondja: a tiszta érzést, szabad látást, örök mérte
ket kell őriznünk.

S akkor már megint az őrzésnél tartunk. Az őrzés szüksé
gessége viszont a tékozlást is feltételezi.

Hogy mit tékozoltunk el?
Természetesen esélyeket. Egymás megértésének jó esé

lyét. De ha nincs jó esély, attól még maradhatnak kevésbé jó 
esélyeink. De ahhoz számot kellene vetnünk azzal, hogy mi 
a részünk a körülöttünk kavargó trágyaözön szétözönlésé- 
ben. [...]

Toóth-Holló Tamás: A nyelv varázskörében és a kö
rön kívül. HITEL, 2013. szeptem ber, 9. szám
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HELIKON

N ovem beri évfordulók
1 -  740 éve született Abú ’I Fidá arab történetíró

110 éve halt meg Theodor Mommsen német történész
2 — 125 éve született Bethlen Béla erdélyi naplóíró
3 -  120 éve született Baráth Béla erdélyi művészettörténész

100 éve született Albert Camus francia író
4 -  550 éve született Antonio Tebaldo olasz költő

160 éve született Vargha Gyula költő
100 éve született Venczel József erdélyi szociológus

5 — 70 éve halt meg Aspazija lett írónő'
400 éve született Isaac Benserade francia költő 
210 éve halt meg Pierre Choderlos de Laclos francia író 
160 éve halt meg Garay János költő

6 -  180 éve született Jonas Lie norvég író
80 éve született Varró Ilona erdélyi írónő

7 — 560 éve született Filippo Beroaldo olasz filológus
90 éve született Paul Georgescu román kritikus 
85 éve halt meg Tóth Árpád költő 

8 - 6 0  éve halt meg Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író 
85 éve született Dumitru Micu román irodalomtörténész

9 — 35 éve halt meg Mécs László költő
140 éve született Tadeusz Micinski lengyel költő 
60 éve halt meg Dylan Thomas walesi költő

10 — 100 éve született Bállá Károly erdélyi író
90 éve halt meg Donászy Ferenc író
285 éve született Oliver Goldsmith angol író
150 éve született Kálnoki Izidor író
530 éve született Luther Márton német hitújító
520 éve született Theophrastus Bombastus Paracelsus
német humanista
90 éve halt meg Pecz Vilmos filológus

11 -  500 éve született Stanislaw Orzechowski lengyel író
520 éve született Bernardo Tasso olasz író

12 -  135 éve született Köpeczi Sebestyén József
erdélyi heraldikus

13 -  350 éve született Arni Magnússon izlandi filológus
14 -  200 éve halt meg Antonio de Capmany spanyol író

100 éve halt meg Nerva Hodos román filológus
15 -  40 éve halt meg László Dezső erdélyi író

360 éve halt meg Teitoku Macunaga japán költő 
16-110 éve született Dumitru Stániloaie román filozófus
17 — 240 éve szü le te tt Csokonai V itéz M ihály

1420 éve halt meg Grégoire de Tours frank krónikás
18 -  280 éve született Johannes Ewaid dán költő

260 éve született Ippolito Pindemonte olasz költő
19 -  180 éve született Richard Avenarius német filozófus

110 éve született Marcel Bresla§u román költő 
180 éve születelt Wilhelm Dilthey német filozófus 
70 éve született Király László erdélyi költő

20 — 50 éve halt meg Vaszary János író
21 -  100 éve született Dimitriosz Nadzisz görög író

85 éve halt meg Herman Sudermann német író
22 — 50 éve halt meg Aldous Huxley angol író
23 — 90 éve h a lt  m eg U rm uz rom án  író
24 — 300 éve szü le te tt L aurence S te rn e  angol író

60 éve halt meg Veress Endre erdélyi történész
25 -  250 éve halt meg Prévost d’Exiles francia író
26 -  130 éve született Babits Mihály költő
27 -  60 éve halt meg Eugene O’Neill amerikai drámaíró
28 — 385 éve született John Bunyan angol író 
235 éve született Pázmándi Horvát Endre költő
29 -  70 éve halt meg Harsányi Zsolt író
30 -  80 éve született Gálfalvi Zsolt erdélyi kritikus

170 éve született Kiss József költő

Látás
VÍZSZINTES

1. Kelendő. 6. Japán számítógép
márka. 10. Joseph Joubert gondo
lata, első rész. 12. A rádium vegy- 
jele. 13. Szervírozó. 15. Becézett 
Aranka. 17. Pillangó, költői szóval. 
18. Dario ...; olasz író. 19. Román te
repjáró. 21. A molibdén vegyjele. 22. 
Tartja a markát. 23. Dél-amerikai 
kukoricapálinka. 25. Táncterem. 27. 
Tengeri halfajta. 28. A lantán vegy
jele. 30. Holland városka. 31. Csont, 
latinul. 32. Munka, bizalmas szóval. 
34. Névelős névelő. 36. Ritka női név. 
38. Házőrző állat. 39. Joseph Joubert 
gondolata, második, befejező rész. 41. 
Latyakos, népies szóval. 42. Arra a 
székre telepedik.

FÜGGŐLEGES

1. ...-Bogaz; a Kaszpi-tenger öble. 2. 
Makacs, nyakas. 3. Félpénz! 4. Nyolc, 
románul. 5. Fonal. 6. Gondos, mélyre
ható. 7. Csordultig 8. Lamartine köl
teménye. 9. Helyrag. 11. Zseblámpa 
áramforrása. 14. Mózes öt könyve. 16. 
Ceruza, régies szóval. 18 Hiányzik az 
egyik látószerve. 20. Gazdasági épü
let. 22. Pépes étel. 23. Elemi parány. 
24. Bútor jelzője lehet. 26. A zokni fe
je! 29. Forma. 32. Via ... (Knittel). 33. 
Fonóeszköz. 35. Rangos nemzetközi 
matematikai díj. 36. Közterület. 37. 
Három gazda! 39. Éneklő szócska. 
40. Előadó, röviden.

R.T.
A Helikon 19. számában közölt 

Tűzrakás című rejtvény megfejtése: 
Jól az a tűz lángol, mit raksz száraz 
fahasábból.
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T Á M O G A T Ó  A Z  RM D SZ ÉS 
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Prcriect realizat cu sprijinul Primariei §á Consiliului local Cluj-Napoca.

Kiadványunkat Kolozsvár Pdgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa Ls támogatja.

Proiectul sus£ne candidatura ora§ului Quj-Napoca la tiÜul de Capitalá Culturalá Europeaná2021 

Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 

Kiadványunk a  Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg
Visít cluj
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