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SZILÁGYI ISTVÁN

H iggyünk  a csodában?
E rövid történet idején igen barátságos a nagyhegyi világ.
Már-már idilli -  de lehet, csak olyannak hazudja magát.
Menni készül a nyár, érkezőben az ősz.
Menni készül a nap, közeleg az alkonyat.
A levegő nem mozdul, a tó tükrén higanyos csillámlás lebeg.

...A kirándulóholmit hátizsákba gyűrjük, a horgász szerszámo
kat tokjukba igazítjuk, a kutya az ételmaradékot eltakarítja -  in
dulhatnánk.

A csend nem ereszt.
Messze, valahol a túlsó part erdejében megszólal -  vagy inkább 

rázendít -  egy szarvasbika. És nemsokára egy másik kezdi, bőgé- 
se rekedt kiáltozás, később megszólal a harmadik is, hangja mély, 
fuldoklón szaggatott.

Leülünk a fűbe, a kutya is elhever, gazdája bakancsára nyug
tatja a fejét: hűségtúltengésben szenved, ebmenhelyről szabadult.

Ha néha testesebb pisztrángot sikerül megakasztanunk, netán 
olyat, hogy gond lehet vele, a kutya, látván a küszködésünk, nagy 
csaholva beugrik a tóba, mindenáron segíteni akar, ám ezzel rend
szerint meggyűjti a bajunk.

Ót most nem zavarja, nem riasztja a szarvas-harsona. Pedig 
közben tőlünk alig kőhajításnyira a fenyőcsemeték sora megnyí
lik, kecses szarvuk-sincs szarvas leányok s -menyecskék ereszked
nek le a tó partjára, szökellve igyekeznek, hívja őket odaátról a tó 
túlsó partjára az agancsos harsona.

Belegázolnak a tó vizébe, fejüket kecsesen fölvetik, s máris tá
volodón gyúródik mögöttük a hullám -  majd lassan elfekszik fodra 
is. Aztán még látjuk odaát, mint kapaszkodnak ki a vízből -  nem
sokára ölbe kapja őket a fenyőrengeteg.

A víztükör fénye lilásra vált.
A mindennapi csoda lassan oda.

Barátom hátizsákja zsinegeit kioldja, távcsövet vesz elő, állítgat- 
ja a lencsetávot, fürkészi a szembeni partot, belefeledkezik. Aztán 
egyszerre csak fölszökik:

— Ez nem igaz —, mondja tétován-kétkedőn s nyújtja a messzelá- 
tót majd máris eligazít: — a szembeni partsávot úgy próbáld befog
ni, hogy megmaradjon a látószög, amint lassan felénk közelítsz ve
le... -  Ez így hámhám meg csimbum nyelven mondódik, amivel én 
nem tudok mit kezdeni, de nézem a túlsó part szegélyét; és igen...

— Igen, billeg ott valami apró nyavalya, mondom - , talán víz alá 
került tuskó kiálló ága-vége...

— Madárféle nem lehet?
— Nem úgy néz ki, mondom — s visszaadom a távcsövet.
— De hiszen ez egyenesen felénk tart. -  Közben sem szél, sem 

hullámverés...

> > > > >  folytatás a 2. oldalon
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» » >  folytatás az 1. oldalról

Aztán már szabad szemmel is látni 
véljük a felénk igyekvő apró állatot. Jön, 
jövöget, mellső lábaival, rémlik, gyűri 
hasa alá a vizet. De ezt mi inkább csak 
így gondoljuk, hiszen igazából csupán a 
farkacskáját látni, azt a félarasznyi csa
takos apró antennát, mely úgy emelke- 
dik-ágaskodik billegve a víz fölött, mint
ha az állatka nyomába szegődött volna.

Visszaadom a távcsövet, barátom fog
ja, lemegy a parton, kitartóan fürkészi a 
vizet. A kutya vele tart.

-  Te, hiszen ez egy mókus -  kiabál
ja -  egy vörös mókus. Ennek elment az 
esze...

Hitted volna, hogy a mókus úszni tud? 
Hogy ekkora útra elszánja magát...

-  Biztos rokonlátogatni indult... -  
mondom, — vagy leánykérőbe, mint a 
szarvasok.

-  Csakhogy ez aligha fog sikerülni 
neki. Egyre lankadtabb, szemlátomást 
apad az ereje.

Barátom visszakapaszkodik az útra- 
kész holminkhoz, a hátizsákból minden 
cuccot kiborogat, megtalálja és elkez
di magára rángatni a vízhatlan nadrág
csizmát, és már újra lent van a parton 
és már gázol is a vízbe térdig, ágyékig, 
derékig, hátha sikerülne partra segíteni 
a közelgő apró jövevényt, a halálra szánt 
vakmerőt. Én is lerúgom a bakancsot, 
kibújok a kopott farmerből, s máris ott 
tapicskolok a víz szélén barátom mögött, 
hogy segíthessek neki mókust menteni.

A kutya táncol örömében: végre va
lami szokatlan történik körülöttünk, s 
velünk. Mire a mókus a közelünkbe ér, 
ő már rég sejti, mire készülünk, mire 
szántuk el magunk. Na meg közben tér
dig, derékig állunk a vízben, várván a 
jövevényt. Amikor az már csak ölnyire 
van tőlünk, a kutya beugrik a tóba: har
sány, vidám és tettre kész. Alig tudjuk a 
nyakörvét elérni s megragadni; szökdö- 
sik, próbálja kezünkből kitépni magát, 
birkózunk vele. Közben a kis jövevény 
tőlünk már csak karnyújtásira... Ránk 
bámul, megtorpan: mennyi furcsaság... 
Miért állják el az utamat ezek? Elindul 
jobbra, aztán mintha távolodna, majd 
újra megtér vissza mifelénk, talán egy
szer még próbálkozik... Ám, hogy min
ket, hármunkat továbbra is ugyanott, 
ugyanúgy láthat az árva: egymásnak fe
szülve, kutyával birkózva, acsarkodón 
-, térül, megfordul, aztán elindul egye
nest vissza a túlsó part felé. Oda, ahon
nan útra kelt.

Hogy aztán meddig jutott el -  ki tud
hatná.

Avagy vissza is érkezett honába?
Olykor jó volna hinni a csodában.
S hagyni, csak hadd birkózzék
a mulandóval az örökkévaló.

VÖRÖS ISTVÁN 

CL ZSOLTÁR
A rs p o e tica
-3 Az igazi, a szabad, a tág 
művészet a tudományos
fantasztikus irodalom: 
nem az embernél ragad 
le, hanem vukik és 
kiborgok foglakoztatják.
-2 Az igazi, a szabad, a tág 
művészet a fantasy: 
nem az embernél ragad 
le, hanem a démonok és 
medvék, manók és 
beszélő fák foglakoztatják.
-1 Az igazi, a szabad, a tág 
művészet a krimi: 
nem az embernél ragad 
le, hanem a gyilkosság, 
a tények és a logika 
foglakoztatják.
0 A lélektan egyiknek 
se kell, nem is hisznek 
talán a lélekben, 
még egy kísértetnek 
se engedélyezik, 
hogy legyen lelke,
és még egy varázsló 
se beszélhet Istenről.
1 Kegyelmet és igazságot 
zengek, Uram.
1 % Kegyetlenséget
és igazságtalanságot énekelek, 
tenélküled zengek éneket, Uram.
2 A tökéletes út: 
azon menekülsz 
előlem, előlünk,
sőt, a művészet kitalált, 
nemlétező világából 
is. Te féltékeny vagy 
saját nemlétedre.
3 Csupa hiábavaló!
Fölöslegesen pártoskodom -  érted.
4 A szív távol van éntőlem.
5 Bár utálom a rágalmazást, 
kevélységet, folyton azt cselekedem.
6 Nem a föld kell nekem, 
esküszöm. Nem is
a Föld. A tökéletességgel 
szolgáltatom ki magam, 
így kiszolgáltatom magam 
a tökéletességnek.
7 Nem lakozik egér
a házamban. A csótány 
nem állhat meg szemeim előtt.
8 Reggelenként élvezem 
a földnek illatát.
8 % Beterelek az Úrnak 
városába bárkit, 
aki arra jár.

CII. ZSOLTÁR 
A bu taságró l
1 A legnyomorultabb, aki 
buták közé vettetett,
így imádkozik:
2 A buta ember az, aki 
akár saját kára árán is, 
ártani akar neked.
Másnak. Bárkinek.
3 Terveidet összekuszálja, 
békédet lerombolja, 
életedet és munkádat 
megzavarja, hogy veszteséget 
okozzon pénzben, időben,
jó kedélyben, étvágyban 
és alkotóerőben.
4 Teszi ezt rosszindulat, 
lelkifurdalás és ok nélkül.
5 Te, aki jót teszel 
anélkül, hogy magadnak 
jót akarnál tenni,
aki el is veszel a létezők 
értő tekintete elől, 
mit szólsz ehhez?
6 Nem kell, hogy az arcod 
megmutasd. De fékezd meg 
a butákat.
7 Nem kell, hogy a szavaimat 
hallgasd. De fogd be
a buták száját.
8 Mert elenyésznek a Te 
napjaid, mint a füst.
Csontjaid, mint valami 
tűzhely, üszkösek.
9 Nincs ok, nincs 
rosszindulat, nincs 
lelkifurdalás bennük,
de amikor Rád hivatkoznak, 
tagadják az Os-okot, nem 
tudnak a jóakaratról, 
és eretnekként megégetik a lelket.
10 Letaroltatott és megszáradt, 
mint a fű, a Te szíved, még 
kenyered megevéséről is elfeledkezel.
11 Pusztai pelikán, bagoly
a romokon, idősugárba lépsz, 
meglátod magad a kudarcok tükrében. 
A gazemberek irányítják a világot, 
de az okosakra mutogatnak, 
az ügyefogyottak nem merik 
figyelmeztetni őket, de a buták 
döntenek a sorsáról.
Kezükben is lenne, ha fölismernék, 
pedig a sors balek, nem ők.
12 Napjaid olyanok, mint
a megnyúlt árnyék, magad pedig, 
mint a fű, megszáradtál.
Az ő felindulása és búsulása miatt, 
mert felemelt téged és földhöz vert téged.
13 De te, butaság örököse, megmaradsz, 
és a te emlékezeted nemzetségről 
nemzetségre száll.
14 És félik a népek a butaságnak nevét, 
és e földnek minden királya az ő dicsősége.
15 Mert föltekint ő butasága mélységeiből, 
és szája ravasz mosolyra szalad, de
a keze megremeg, homlokát ráncolja, 
leteszi a világ lerágott csontját 
de nem oldozza fel 
a halálnak fiait.
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Eötvös József 1813 -  1871

JANUÁR
1 KEDD Újév

2 SZERDA Ábel, Ákos
3 CSÜTÖRTÖK Benjámin
4 PÉNTEK Angéla
5 SZOMBAT Árpád, Simeon
6 VASÁRNAP Boldizsár, Gáspár, 

Menyhért

7 HÉTFŐ Attila, Artúr, Etele
8 KEDD Szörény
9 SZERDA Marcell
10 CSÜTÖRTÖK Melánia, Vilmos
11 PÉNTEK Baltazár, Ágota
12 SZOMBAT Ernő
13 VASÁRNAP Veronika, Veronka

14 HÉTFŐ Bódog, Edömér
15 KEDD Aurél, Loránd, Vitus
16 SZERDA Gusztáv
17 CSÜTÖRTÖK Antal, Antónia
18 PÉNTEK Piroska
19 SZOMBAT Sára
20 VASÁRNAP Fábián, Sebestyén

21 HÉTFŐ Agnes
22 KEDD Alfonz, Vince
23 SZERDA Zelma
24 CSÜTÖRTÖK Erik, Timót
25 PÉNTEK Saul, Pál
26 SZOMBAT Paula, Vanda
27 VASÁRNAP Angelika, Zsolt

28 HÉTFŐ Károly, Manassé
29 KEDD Adél, Emó'ke, Eta
30 SZERDA Gellért, Gerda
31 CSÜTÖRTÖK Marcella

FEBRUAR
1 PÉNTEK Efraim, Ignác
2 SZOMBAT Apor, Karolina
3 VASÁRNAP Balázs, Nimród

4 HÉTFŐ Andrea, Csenge
5 KEDD Ágota, Richárd
6 SZERDA Dóra, Dorottya
7 CSÜTÖRTÖK Rómeó, Tódor
8 PÉNTEK Aranka
9 SZOMBAT Abigél, Apollónia
10 VASÁRNAP Elvira

11 HÉTFŐ Adolf, Dezső
12 KEDD Lídia, Lilla, Lívia
13 SZERDA Ella, Fruzsina, Linda
14 CSÜTÖRTÖK Bálint
15 PÉNTEK Georgina, Kolos
16 SZOMBAT Julianna, Samu
17 VASÁRNAP Álmos

18 HÉTFŐ Bernadett, Konrád
19 KEDD Ozsvát, Zsuzsanna
20 SZERDA Aladár, Zelinda
21 CSÜTÖRTÖK Eleonóra
22 PÉNTEK Gerzson
23 SZOMBAT Szemere
24 VASÁRNAP Mátyás

25 HÉTFŐ Géza
26 KEDD Edina
27 SZERDA Ákos
28 CSÜTÖRTÖK Elemér

HELl
JÚLIUS

1 HÉTFŐ Annamária, Renáta
2 KEDD Ottó
3 SZERDA Kornél, Soma
4 CSÜTÖRTÖK Berta
5 PÉNTEK Emese, Sarolta
6 SZOMBAT Ézsaiás, Melitta
7 VASÁRNAP Donát

8 HÉTFŐ Ellák, Teréz
9 KEDD Ruth, Vera
10 SZERDA Amália, Melina
11 CSÜTÖRTÖK Lilla, Nóra
12 PÉNTEK Izabella
13 SZOMBAT Jenő
14 VASÁRNAP Örs, Ulrik

15 HÉTFŐ Henrik, Örkény
16 KEDD Ruth, Enikő'
17 SZERDA Elek
18 CSÜTÖRTÖK Cecíliá, Frigyes
19 PÉNTEK Alfréd, Emília
20 SZOMBAT Éliás, Illés
21 VASÁRNAP Dániel, Helén, Léna

22 HÉTFŐ Mária-Magdolna
23 KEDD Lenke
24 SZERDA Kinga, Krisztina
25 CSÜTÖRTÖK Jákob
26 PÉNTEK Anna, Panna
27 SZOMBAT Györk, Olga
28 VASÁRNAP Ata, Ince, Szabolcs

29 HÉTFŐ Bea, Márta
30 KEDD Judit, Jutta
31 SZERDA Heléna, Oszkár

AUGUSZTUS
1 CSÜTÖRTÖK Boglárka, Péter
2 PÉNTEK Lehel
3 SZOMBAT Hermina
4 VASARNAP Domokos

5 HÉTFŐ Krisztina, Zita
6 KEDD Berta, Bettina
7 SZERDA Arabella, Ibolya
8 CSÜTÖRTÖK Gusztáv, László
9 PÉNTEK Emó'd
10 SZOMBAT Lóránt, Lőrinc
11 VASÁRNAP Tibor, Zsuzsa

12 HÉTFŐ Klára
13 KEDD Csongor
14 SZERDA Mikeás, Özséb
15 CSÜTÖRTÖK Mária
16 PÉNTEK Ábrahám, Rókus
17 SZOMBAT Anasztáz
18 VASÁRNAP Ilona

19 HÉTFŐ Huba
20 KEDD István
21 SZERDA Hajna, Zsanett
22 CSÜTÖRTÖK Menyhért, Mirjam
23 PÉNTEK Farkas, Szidónia
24 SZOMBAT Bertalan, Jonatán
25 VASÁRNAP Lajos

26 HÉTFŐ Endre, Rita
27 KEDD Kincső
28 SZERDA Ágoston, Mózes
29 CSÜTÖRTÖK Emesztina, János
30 PÉNTEK Róza, Rózsa
31 SZOMBAT Bella, Erika

SZEPTEMBER
1 V A SÁ R N A P Egon, Egyed

2 HÉTFŐ Rebeka, Teodóra
3 KEDD Hilda, Szende
4 SZERDA Rozália
5 CSÜTÖRTÖK Lőrinc, Viktor
6 PÉNTEK Zakariás, Ida
7 SZOMBAT Ivor, Regina
8 V A SÁ R N A P Adrienn, Mária

9 HÉTFŐ Ádám
10 KEDD Hunor, Nikoletta
11 SZERDA Jácint
12 CSÜTÖRTÖK Ibolya, Mária
13 PÉNTEK Ludovika
14 SZOMBAT Szeréna
15 V A SÁ R N A P Enikő, Roland

16 HÉTFŐ Edit
17 KEDD Ludmilla
18 SZERDA Diána, Titusz
19 CSÜTÖRTÖK Vilma
20 PÉNTEK Frida
21 SZOMBAT Ilka, Máté
22 V A SÁ R N A P Mór, Móric

23 HÉTFŐ Tekla
24 KEDD Gellért
25 SZERDA Adóiján, Kende
26 CSÜTÖRTÖK Jusztina
27 PÉNTEK Albert, Damján
28 SZOMBAT Vencel
29 V A SÁ R N A P Mihály

30 HÉTFŐ Jeromos

OKTÓBER
1 KEDD Malvin
2 SZERDA Petra
3 CSÜTÖRTÖK Helga, Jozefa
4 PÉNTEK Ferenc
5 SZOMBAT Attila
6 VASÁRNAP Brúnó, Kadosa

7 HÉTFŐ Amália
8 KEDD Etelka, Gitta
9 SZERDA Dénes
10 CSÜTÖRTÖK Bendegúz, Gedeo
11 PÉNTEK Brigitta, Gyöngyi
12 SZOMBAT Miksa
13 VASÁRNAP Edgár, Kálmán

14 HÉTFŐ Beatrix, Lívia
15 KEDD Terézia
16 SZERDA Aurélia, Gál
17 CSÜTÖRTÖK Hedvig, Szilamér
18 PÉNTEK Lukács
19 SZOMBAT Ferdinánd, Nándo
20 VASÁRNAP Cintia, Irén

21 HÉTFŐ Orsolya, Zselyke
22 KEDD Előd, Tilda
23 SZERDA Gyöngyvér
24 CSÜTÖRTÖK Ruben, Salamon
25 PÉNTEK Blanka
26 SZOMBAT Demeter
27 VASÁRNAP Sabina

28 HÉTFŐ Simon, Taddeus
29 KEDD Melinda, Szilárd
30 SZERDA Kolos
31 CSÜTÖRTÖK Farkas, Zenóbia
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Beszélgetés a 80 éves Gálfalvi Zsolttal
„Tanulni, olvasni, gondolkozni...”
-  1933-ban született Marosvásárhelyen, 

tősgyökeres vásárhelyi. Szeretném, ha 
mesélne arról, hogy milyen volt a vá
ros, Erdély a világháború alatt, illet
ve után? Milyen hangulata, szellemisége, 
jellegzetességei voltak annak a régi-régi 
Vásárhelynek, amely -  mint tudjuk -  soha 
nem fog visszatérni?

-  Az egy másik város volt. Nyilván
valóan vannak hagyományok, történel
mi korrespondenciák, de egészében telje
sen más jellegű város volt. 80 év nagyon 
hosszú idő, ennyi idő alatt a történelem 
is és egy város is nagyon sokszor meg
változik. Az én városképem ezen belül 
azért is bonyolult, mert én ugyan most is
mét vásárhelyi vagyok, de másodszor jöt
tem vissza ide. Éltem Kolozsváron, majd 
Bukarestben több évtizedig. Ez a periodi- 
kusság nyilván befolyásolta a városképe
met. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy 
megszakadt a vásárhelyi létem, hanem 
a jellegéből is adódott annak az időszak
nak, amiről beszélünk. Az első tapaszta
lataim -  a harmincas évekből -  megle
hetősen kezdetlegesek. Több olyan dolog 
történt ugyanakkor, ami kihatott a ké
sőbbi éveimre is. Az egyik az, hogy ab
ban az időben vált aránylag elterjedtté 
a rádióhallgatás. Én állandóan hallgat
tam a rádiót és igyekeztem figyelni ar
ra, hogy mit mondanak. Ez nem azt je
lenti, hogy meg is értettem mindent, 
amiről szó volt, de füleltem. Ebből kö
vetkezett, hogy amint megtanultam az 
ábécét, az újságot is rendszeresen olvas
tam. Igazán zsenge koromban, a negyve
nes években már rendszeres újságolvasó 
voltam. A rádióval kapcsolatban van egy 
keserű élményem, amit nagyon megje
gyeztem. 1939 egyik napján nagyon ké
szültem arra, hogy egy általam nagyon 
szeretett műsort meghallgassak. Délután 
két férfi kopogtatott az ajtón: közölték, 
hogy ők a Szigurancától jöttek, és utasí
tásuk van arra, hogy a rádiónkat lepecsé
teljék. Nem csak a miénket, nagyon sok 
embernek a rádióját pecsételték le az az
napi magyarországi, Romániával kap
csolatos tárgyalások miatt. Ez aztán ’40- 
ben is több ízben megismétlődött. Az én 
gyermekded elkeseredésemből született 
egy elhatározás. Nevezetesen az, hogy 
ha én felnövök és lehetőségem lesz arra, 
hogy valamit tegyek is a világban, ak
kor megpróbálok úgy működni, hogy sem

a gyermekek, sem a felnőttek elől ne le
hessen elzárni a rádiót, és egyáltalán, ne 
lehessen beleszólni abba, hogy az ember 
mit hallgat, mit olvas, mit akar megtud
ni a világról! Ez az elhatározás messze
menően befolyásolta nem csak a későbbi 
éveimet, hanem az életemet is, annál is 
inkább, mert a huszadik századot és a hu
szonegyedik század elejét végigélve rend
kívül gyakran kerültem szembe azzal a 
helyzettel, hogy jött két vagy három em
ber, és kiderült, hogy ezt sem lenne sza
bad meghallgatni, azt sem lenne szabad 
elolvasni és még kevésbé szabad mind
ezt elmondani, a legkevésbé pedig leírni. 
Ennek a küzdelemnek a jegyében éltem 
le nagyjából az életemet: mindig tenni 
kellett valamit azért, hogy az emberek
től ne zárják el a megismerésnek, a tu
dásnak, a tájékozódásnak a lehetőségét. 
Vásárhely egyébként kulturálisan érdek
lődő város volt, ezt a negyvenes években 
is lehetett tapasztalni. Nyilvánvalóan a 
’40 és ’44 közötti időszakra gondolok, ami
kor a kulturális élet egy ideig fellendülő
ben volt. Aztán jött a pusztulás, Erdély 
helyzetének újabb megváltozása, és eb
ben az időszakban csak az arra való tö
rekvés volt állandó, hogy az ember meg
értse a világot, amelyben él. A tiltások 
ellenére, amelyek próbálták úgy rendez
ni a világot, hogy az ember minél keve
sebbet értsen belőle és csak azt csinálja, 
amit a hatalom jónak lát. Furcsa módon 
ezt a világot, a harmincas, negyvenes 
évek Vásárhelyének, Erdélyének az éle
tét megtapasztaltam még egyszer, most 
már nem közvetlen módon: abba a sajátos 
helyzetbe kerültem, hogy nagyon fiatalon 
szerkesztőségben dolgozhattam és olyan 
embereknek lettem a munkatársa, akik 
a 30-as, 40-es évek művelődési életében, 
főleg az irodalmi életben nagyon jelentős 
szerepet játszottak. Egy szerkesztőségi 
szobában dolgoztam Kolozsváron például 
az Erdélyi Helikon több szerkesztőjével is, 
akiktől rendkívül sokat tanultam.

-  Az, hogy szerkesztőségekbe került, az 
említett rádiós élmény hatása? Vajon tu
dat alatt úgy érezte, hogy ennek okán vé
leményformáló fórumokhoz kíván kerül
ni, vagy a kolozsvári egyetemi éveknek volt 
mindez köszönhető?

— Érdeklődés volt bennem és kíván
csiság. E kettő nélkül újságot írni, la

pot szerkeszteni, irodalmat írni nem le
het. Bennem ez az érdeklődés megvolt, 
és ennek elfojtása nyilvánvalóan kivál
tott egy dacreakciót. Tizenegynéhány 
éves koromban már elkezdtem írni, per
sze akkor még nem közöltem, és később 
úgy alakult a dolog, hogy 16 éves korom
ban külső munkatársa lettem a vásárhe
lyi lapnak, amit akkor is Népújságnak. 
hívtak. Ott közöltem az első cikkei
met. Közbeesett majdnem két év, ami
kor a háború miatt a szüleimmel el
mentünk Vásárhelyről. Németországba 
kerültem egy táborba, amelybe a visz- 
szavonult katonákat és a családtagjai
kat vitték. Itt nem volt mit különösebben 
csinálni, ezért én összeszedtem minden
kitől a könyveket és olvasni kezdtem. A 
negyvenes évek végén lényegesen kü
lönbözött a lapszerkesztés a mostani
tól. Egy nem túl népes szerkesztőségben 
dolgoztam és közben iskolába is jártam. 
Délelőtt iskolában voltam, délután be
mentem a szerkesztőségbe: az anyagot 
este kellett leadni, az ember nyilvánva
lóan saját maga gépelte. Azt mondták, 
hogy a tanoncéveket hírszerkesztéssel és 
hasonlókkal kell leszolgálni, de a lapnak 
történetesen nem volt filmkritikusa. Én 
mondtam, hogy írnék ilyesmiről — a film- 
esztétikával ifjú koromban foglalkoztam, 
elsősorban Balázs Béla műveit olvastam. 
Kiderült, hogy értek hozzá. Attól kezdve 
én írtam a filmkritikákat. Két mozi volt 
Marosvásárhelyen, a filmek váltására 
szerdán került sor. Háromtól elmentem 
az egyikbe, öttől a másikba, és este ki
lencre leadtam a két anyagot. Ehhez elő
zetesen is tájékozódni kellett, még akkor 
is, ha rettenetesen sok rossz filmet vetí
tettek. Sok szovjet filmet láttam, de hoz
tak máshonnan is: Olaszországból pél
dául egész jó produkciók érkeztek, de 
láttam igen jó szovjet filmet is. Ebben a 
világban próbáltam tájékozódni, erről ír
tam, illetve művelődési kérdésekről, és 
közöltem irodalomkritikai cikkeket is. 
Közönségsikerem is az első filmkritiká
imhoz kötődik, emlékszem arra, amikor 
egyszer a strandon hallottam egy köze
lemben folyó beszélgetést: „Feltétlenül 
nézzétek meg, mert Gálfalvi azt írta ró
la, hogy rossz!”

-  Mindennek egyenes következménye 
volt a kolozsvári szerkesztőségi munka?

folytatás a 6. oldalon

Gálfalvi Zsolt
Irodalomkritikus, szerkesztő. Marosvásárhelyen született 1933. november 30- 

án. Középiskoláit szülővárosában végezte (1951). A Bolyai Tudományegyetemen 
magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát szerzett (1955). 1951-től kezdve -  egye
temi tanulmányaival párhuzamosan -  az Utunk szerkesztőségében dolgozott, 
majd 1956-tól az Igaz Szó belső munkatársa, 1962-től főszerkesztő-helyettese. 
Egyidejűleg 1967 és 1969 között a marosvásárhelyi Állami Magyar Színház igaz
gatója. 1969-ben Bukarestbe költözik, ahol előbb az Előre, 1970—71-ben A Hét fő
szerkesztő-helyettese; 1971 és 1975 között a Szocialista Művelődési és Nevelési 
Tanács nemzetiségi igazgatóságának vezetője, 1975-től 1990-ig A Hét főmunka
társa. 1991-ben az újraalakult Romániai Magyar Pen Klub elnökévé választották. 
Jelenleg Marosvásárhelyen él.
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» » >  folytatás az 5. oldalról
— Egyenes következménye nem, mert 

az ötvenes évek elején kiéleződött az osz
tályharc, aminek eredményeként kizár
tak a Kommunista Ifjúsági Szövetségből. 
Párttag nem voltam és a KISZ-be szin
tén nem léptem be, de tagja voltam a 
Demokrata Diákszövetségnek. Ez egye
sült az Ifjúmunkás Szövetséggel, az 
utóbbi a KISZ-szel, és onnan ki is zár
tak. A szerkesztőségben megsúgták, 
hogy rettentően sajnálják, de nem dol
gozhatok tovább, még álnéven sem. Ez 
’49-ben volt. Én írtam  tovább az írásai
mat, az Utunknak is küldözgettem őket 
-  és oda felvettek. Az első főszerkesztőm 
irodalmi lapnál Gaál Gábor volt, igaz, 
rövid ideig. Az Utunknál nem tekintet
ték problémának kizárásomat, kispol
gári származásomat, a Németországban 
töltött éveket. Az oktatási reform követ
kezményeként engedélyezték, hogy né
hány diák a tizenegyedik osztály végén, 
egy nyáron elvégzett tanfolyam után 
érettségizhessen, de ehhez el kellett ér
ni egy bizonyos tanulmányi küszöböt. 
Ennek komoly akadályai voltak, mert 
délután dolgoztam, és nem lehetett azt 
mondani, hogy kiváló matematikus vagy 
fizikus lettem volna. De szerencsém volt. 
Akkor hirdették meg először a tantárgy
versenyeket, óriási felhajtással. Az ak
kori iskolaigazgatómnak felajánlottam, 
hogy megnyerem az iskola számára az 
irodalmi tantárgyverseny nemzetiségi 
részét, ő pedig gondoskodik arról, hogy a 
reál tantárgyakból is leérettségizzek. Ez 
így is történt. így kerültem Kolozsvárra 
és lettem ’51-ben az Utunk munkatársa. 
Az irodalmi rovathoz kerültem, és rövi
desen irodalomkritikai cikkeket írhat
tam.

— Az ötvenes években, a diktatúra egyik 
legdurvább évtizedében hogyan lehetett 
dolgozni? Ont jó diplomatának tartják, 
aki az emberi kapcsolatokra épít -  lehe
tett lavírozni a hatalom által szabott kor
látok között?

— Akkor nem ez számított. Emberhiány 
volt, én pedig aránylag gyorsan és fris
sen tudtam írni. A gyakorlat, amit a 
filmkritikával szereztem, utólag na
gyon jól kamatozott. Emiatt az Utunk 
szerkesztősége többször is közbeavat
kozott értem, egészen ’52-ig. Akkor jött 
egy „harc a jobboldal ellen” címen zajló 
program, amelynek következményeként 
kitettek a szerkesztőségből. De három 
nap múlva visszahívtak. Az egyetemre 
pedig egy hét múlva. Mert olyan embe
rekkel dolgoztam, akik számára döntő
en fontos volt, hogy az ember mit tudott 
produkálni. A káderügyek rendkívül át
tételesek és bonyolultak voltak. Amikor 
az Utunknál dolgoztam, érkeztek 
Vásárhelyről véleményezések a szárma
zásomat illetően, amelyekben követelték, 
hogy innen is tegyenek ki. De amikor 
jött a Magyar Autonóm Tartomány és 
azon belül létrehozták az Igaz Szó című 
folyóiratot, behívtak a pártbizottsághoz 
és közölték: abszolút illetlennek tartják, 
hogy vásárhelyi létemre Kolozsváron
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dolgozom. Ugyanazok az emberek, akik 
előzőleg minden rosszat elmondtak ró
lam, ha szükség volt az új szerkesztő
ségben munkatársra, hívtak. Az Igaz 
Szó két új szerkesztője Hajdú Győző és 
Kovács György volt. Hajdú értett ehhez 
valamelyest, Kovács azonban soha nem 
szerkesztett irodalmi lapot. Ekképpen 
lettünk hárman, majd jött Székely János 
is, akit szintén ki akartak nyírni min
denhonnan, és mindent rásóztak, amit 
csak lehetett. De Székely János, azon
kívül, hogy rendkívüli tehetség volt, tu
dott dolgozni. És ez nem mondható el 
mindenkiről, aki szerkesztőségbe kerül, 
arról nem is beszélve, hogy annak idején 
káderalapon vettek fel rengeteg embert. 
Olyanokat, akinek kitűnő volt a káder
lapjuk, csak éppen az ábécé írása körül 
akadtak velük problémák. Mindez ’56 ja
nuárjában történt. Lakást ígértek ne
künk és jó munkakörülményeket, így 
hazajöttünk Kolozsvárról: velem tartott 
Oláh Tibor és Nagy Pál. Utánunk érke
zett Székely János.

-  Utólag, ennyi évtized távlatából mi
lyen volt olyan emberekkel együtt dolgoz
ni, mint Székely János, Gáli Ernő' vagy 
Harag György?

-  Székely Jánossal együtt végeztük 
az egyetemet. Kitűnően felkészült és na
gyon tehetséges költő volt, akit én na
gyon kedveltem. És nehéz ember, aki
vel bizonyos dolgokban nem volt könnyű 
zöldágra vergődni. Megbízható, szorgal
mas, jó ítéló'képességű ember volt, egyet
len kérdésben volt köztünk némi ellen
tét: ő a hagyományosabb versformát és 
-világot vallotta magáénak, amiben egé
szen kiváló volt. De akkor, a hatvanas 
évek elején már kezdtek jelentkezni egy 
új, kivételesen tehetséges költőnemze
dék tagjai, akik versvilágban, képvilág
ban, a vers egész formai fegyvertárában 
már mást is jelentettek, és ez Jancsihoz 
nem állt olyan közel. Megállapodtunk 
abban, hogy ha ilyen versek érkeznek, 
akkor azokat közlés előtt mindig meg
beszéljük. Utánam pedig olyan emberek 
voltak a lapnál, mint Markó Béla, aki 
ugyancsak nagyszerű költő volt -  Jancsi 
ezután mindezt vele beszélte meg. Nem 
volt vaskalapos, nem zárkózott el az új
donságtól.

-  A következő' kérdésem az íróhoz, szer
kesztőhöz, színházigazgatóhoz egyaránt 
szól: azokban az időkben, ha nem akart 
leírni vagy színre vinni valamit, amit a 
pártvezetés megkívánt, hogy lehetett a fe
jesek akaratát kikerülni? Jut is, marad is 
játékot űztek?

-  Az egyszerűség kedvéért marad
junk a színháznál. ’67-ben kerültem oda, 
akkor, amikor az egész szellemi életet 
szembetűnő nyitás jellemezte. Tágult 
a világ, sokkai könnyebben lehetett az 
irodalomban, művészetben valamit ten
ni, mint előzőleg. Az irodalom és művé
szet, bármennyire is sikerült erről meg
feledkezni, végső fokon állandó jellegű 
szabadságharc. Bármilyen időszakban,

mindig akadnak olyan akadályok, gá
tak, előítéletektől az autokrata paran
csolatokig, amelyek a művészetet vissza 
akarják fogni. A színháznál mindez kü
lönösen bonyolult, ott egy gépezetről van 
szó, egy üzemről, gazdasági feltételekkel 
és egyebekkel, azon lehetőséggel együtt, 
hogy közvetlenül ellenőrizzék a tevékeny
ségét. És azonnali visszhang is születik 
egy bemutató után. Vásárhelyen, a felté
telek között, voltak jó dolgok is. Például 
az, hogy a színháznak volt tekintélye, 
igaz, ez az utolsó években nagyon meg
romlott. A két társulat között azonban 
feszültség uralkodott. Meg kellett talál
ni az utat, amelyen a két tagozat együtt
működhetett. Ezt nem lehetett elmonda
ni, mert akkor rögtön szeparatizmussal 
vádoltak volna. A két társulat igencsak 
különbözött egymástól. A ’60-as-’70-es 
években a magyar társulat ide volt köt
ve, nem lehetett innen elmenni, csak 
Temesvárra avagy Szatmárra, ennek pe
dig nem volt értelme. A román tagozat
ra jöttek a végzettek a színművészetiről, 
és még a személyazonosságijukat sem 
akarták itt kiváltani, mert csak az érde
kelte őket, hogy mikor lehet visszamen
ni Bukarestbe. Ezért nekik egy olyan re
pertoárt kellett kialakítani, amelynek 
az előadásaiban szívesen vesznek részt. 
Ők ráadásul többet ismertek a modern 
színházi világból, mert Bukarestbe já r
tak már akkor is vendégszerepelni kül
földi társulatok. Volt egy öt-hat ember
ből álló társaság, akik aszerint jártak  
városról városra, hogy hol létesítettek 
román tagozatot. Az a szerencsétlen pe
dig, aki az adott színházat megalapítot
ta és felvette őket, nagyon rövid időn 
belül megtapasztalhatta, hogy a képes
ségeik szerények. A román tagozat ese
tében a fiatalokra kellett alapozni, a 
magyar társulatnál pedig az állandó
ságra. Abban, hogy ezt ki tudtuk dol
gozni, alapszerepe volt Harag Gyurinak. 
Az Igaz Szo'ban, valamint a tartományi 
írószövetségben végzett munkám miatt 
nemigen szóltak bele fentről a színház 
vezetésébe. Nem akartak olyan darabot 
rám erőszakolni, amelyet nem kívántam 
színpadra vinni. Nyilván nem engedték 
volna, hogy mondjuk Nyirő egyik darab
ját játsszuk, de tudtam, hogy meddig le
het elmenni. Miután átvettem a színház 
vezetését, első ősbemutatónk Örkény 
Tótékja volt. Ráadásul az első olyan mű, 
amelyet -  az engedélyezés előtt -  nem 
fordítottak le románra. Azelőtt ez abszo
lút kötelező volt. Kovács György vállalta 
a megrendezését, aki szintén nehéz em
bernek számított, de kitűnő színészként 
Kolozsvártól Bukarestig a színházi világ 
kedvence volt. Ő vállalta a garanciát a 
darabért, a minisztériumból pedig nem 
vontak kérdőre minket. Szokás szerint a 
bemutatóra jött el a protokollközönség, 
de a Tóték premierje alatt valamilyen 
pártbizottsági ülés zajlott, ezért csak a 
következő előadást látták. Eljött viszont 
a megyei első titkár kabinetfőnöknője, 
akinek a férje az Állambiztonság helyi 
helyettes főnöke volt. Ő felháborodott a 
szövegen. Másnap kérték a román fordí
tást, én pedig mondtam, hogy nincsen.



HELIKON
Kitört a balhé. A színház irodalmi titká
rát, Fodor Zénót és irodalmi referensét, 
Guga Romulust előszedték, hogy fordít
sa le azokat a részeket, amelyeket prob
lémásnak találtak. Óriási botrány lett az 
egészből, de a bemutató már megtörtént. 
A szerző itt volt. A közönség vastapsa 15- 
20 percen keresztül tartott. És utána ki 
kellett vágni egy csomó részt a szövegből. 
Ki is vágtuk arra az estére, amikor jött 
a protokollközönség, utána pedig egyen
ként visszatettük őket. De ezen kívül 
nem volt különösebb probléma — ügyel
tem arra, hogy a legjobb román rendezők 
is eljöjjenek Vásárhelyre, akik vállalták 
is azt, amit csináltak, volt tekintélyük.

-  Ugorjunk a bukaresti évekre. Ott az 
Előre szerkesztőségében dolgozott, majd A 
Hét /őszerkesztő-helyettese lett. Miért köl
tözött el Marosvásárhelyről?

— Több ok miatt. Az egyik az, hogy 
amikor otthagytam a színházat, azt a 
helyi pártbizottság rendkívül rossz né
ven vette. Akkoriban nem volt szokás le
mondani -  az embert leváltották, kidob
ták, áthelyezték. Én pedig lemondtam. 
A másik, hogy akkor kezdődött egy ká
derharc, ráadásul Vásárhely az országos 
nyitás időszakában beszűkült. A korlá
toltság, szürkeség, a dogmatikus megkö
zelítés nagyon eluralkodott. Ceau§escu 
a hatvanas évek végén a csehszlovákiai 
események következményeként értelmi
ségi körök támogatását kereste. Emiatt 
Bukarestbe jött néhány olyan ember -  a 
pártvezetésbe is, de főleg a második kör
be - , akik sokkal nyitottabbak voltak. Ez 
is felkeltette az érdeklődésemet. Itt olyan 
begyepesedettség uralkodott, hogy példá
ul az egyik színházi előadásunkban volt 
egy nyitott vécéajtó, ami jókora botrányt 
keltett: erkölcsileg nem volt megfelelő. Ez 
is szerepet játszott a döntésemben. És 
történt még egy dolog, ami nagyon meg
botránkoztatott. Azt akartam, hogy a két 
társulatnak külön vezetője legyen. Ilyen 
itt azelőtt nem volt, de utánaérdeklődtem 
és megengedték. így a magyar tagozat 
rendezője Harag György lett, a románé 
Anatole Constantin, aki nagyszerű szí
nész és rendező volt, tökéletesen beszélt 
magyarul, a magyar társulat előadásai
ban is játszott. Egy dolgot nem gondoltam 
végig, de ha végiggondoltam volna, akkor 
is így csinálom: hogy mindketten zsidók 
voltak. Emiatt a színházon belül és azon 
kívül is támadássorozat indult, és a párt- 
bizottság, ahelyett, hogy megértette vol
na, hogy ez a színház jövőjét szolgálja, 
megróvott engem, mondván, állítólagos 
politikai érzékem csődöt mondott. Harag, 
aki minden normális elgondolás szerint a 
megfelelő ember lett volna, elment innen 
Kolozsvárra, Szatmárra, Anatole pedig 
Izraelben lett színházigazgató.

Mindezek mellett Bukarestben kü
lönböző tárgyalások útján sikerült el
érni, hogy néhány, a magyarság szem
pontjából igen fontos kérdés közeledjék 
a megoldáshoz. Ezek közül az egyik a 
Kriterion könyvkiadó, a másik A Hét cí
mű hetilap létrehozása volt, és ígéretet 
tettek arra, hogy a művelődésügyi, il

letve oktatásügyi minisztérium vezeté
sében helyet biztosítanak magyaroknak 
is. Ehhez a két minisztériumhoz ragasz
kodtunk. Volt egy tárgyalás ’68 nyarán, 
amelynek eredményeként Bukarestben 
nagy nyitás történt, szükség volt magya
rokra. Én helyettesítőként kerültem az 
Előréhez, de csak addig voltam ott, amed
dig A Hetet megalapítottuk. Onnan, egy 
év elteltével át kellett mennem a műve
lődési és nevelési tanácshoz, ahol a nem
zetiségi ügyekkel foglalkoztam. Ez négy 
évig tartott, míg ’75-ben megjelent egy 
rendelkezés, hogy a szabványos művelő
désügyi minisztériumként működő taná
csot szervezési szempontból át kell alakí
tani. Nekem felajánlották az államtitkári 
pozíciót, azzal a feltétellel, hogy hagyjam 
ott a nemzetiségi igazgatóságot. Ekkor 
lemondtam. Attól kezdődően 1989 végé
ig mindent visszautasítottam, semmilyen 
vezetői állást nem foglaltam el, A Hetet 
szerkesztettem.

-  Gondolom, mindebben a magyar iro
dalom iránti elkötelezettsége is nagy sze
repet játszott. Ugyanakkor nem jelentett 
nagy paradoxont, hogy azelőtt olyan po
zícióban volt, amelyben tudott segíteni 
különböző magyar íróknak, szerzőknek, 
utána pedig csak az irodalommal foglal
kozhatott?

-  Utána csak az irodalommal foglal
koztam. ’75 után visszavonultam, a szer
kesztőségben dolgoztam, korrektúráz
tam és készítettem a televíziónak egy 
Sokszemközt című műsort, amelynek egé
szen nagy visszhangja volt. Azt aztán le
szerelték alólam, azután csak írtam. ’98- 
ban kerültem vissza a televízióhoz, de 
ilyen műsort többé már nem készítettem. 
A nyolcvanas években már nagyon nehéz
zé vált minden. A Magyar Nemzetiségű 
Dolgozók Tanácsának — ami egészében 
egy sóhivatal volt -  egy időnként ösz- 
szehívott bárójában még elő lehetett se
gíteni bizonyos dolgok megvalósulását. 
Egészen ’84-ig, amikor egyszerre öt em
bert hagytak ki onnan: Domokos Gézát, 
Sütő Andrást, Bodor Pált, Gálfalvi Zsoltot 
és Király Károlyt. Ezzel ez is befejezte a 
működését. A Sokszemközt című portré
sorozat utolsó adásában Fodor Sándor 
íróval, jó barátommal beszélgettem. Volt 
egy megállapodásom a televízió vezető
ségével, hogy a megkérdezésem nélkül 
az én műsoromba semmilyen belenyú
lás nincsen. Az adás vetítésekor vettem 
észre, hogy egy mondat hiányzik. Fodor 
Sanyival arról beszélgettünk, hogy sokat 
járkálunk Kolozsváron, sétálunk, közben 
telik az idő, öregszünk és egyre többet já
runk a Házsongárdba, ahol a volt baráta
inkkal együtt gondolkozunk az elmúlás és 
a megmaradás kérdéseiről. És a megma
radást kivágták. A pitiáner hülyeség pél
dája ez, mert ebből tényleg nem lett volna 
semmi baj. Akkor abbahagytam ezt is.

-  Gálfalvi Zsoltról több helyütt olvas
tam, hogy nagyon tudott beszélni a rend
szer nyelvén. Tudott tárgyalni, kiharcolta, 
amit el kívánt érni. Megtanulta, avagy rá
ragad ez az emberre, esetleg természetadta

diplomáciai tehetség? 21. századi szem
szögből kérdezem.

— Akárhol is dolgoztam, a mércém 
mindig az volt, hogy ott kell valamit ten
ni, ott kell maradni, ahol valami hasz
nosat és jót lehet csinálni — olyat, ami a 
közösségnek is jó, és ami után én is úgy 
érzem, hogy elértem valamit. Hogy meg
nyugtassam magam, egyebek között 
azért, mert a különböző munkahelye
ken nagyon sokszor kellett kompromisz- 
szumokat is kötni. Én az ésszerű és ér
telmes kompromisszumok híve vagyok, 
de voltak olyan, kényszerűségből hozott 
döntések, amelyeket sajnáltam. Ahhoz, 
hogy jól tudjak dolgozni, meg kellett ta
nulni beszélni az emberekkel. Tudni kel
lett, hogy kit, mivel, hogyan lehet meg
győzni, befolyásolni, és főleg meg kellett 
tanulni értelmesen és hasznosan vitat
kozni. Nem szónoklatokkal és frázisok
kal, hanem olyan érvekkel, amelyek hat
nak a másikra. Én mindig a párbeszédet 
részesítettem előnyben. Volt bennem egy 
tudatos igyekezet arra, hogy ezt a be
szédmódot megtanuljam, gyakoroljam. 
Ugyanakkor mindig nagyon érdekeltek 
a különböző emberi magatartások, em
beri viszonyrendszerek, mentalitások, 
és ezekre mindig igyekeztem odafigyel
ni. Levontam belőlük a következtetése
ket, amelyeket megpróbáltam hasznosí
tani. Ekképpen ki tudtam alakítani egy 
olyan diplomáciai megközelítésmódot, 
amely időnként hatásosnak bizonyult. 
A Romániai írók Szövetsége vezetőta
nácsának voltam a tagja több mint har
minc éven keresztül, több mint tíz éven 
át pedig vezetőségi tag. A vezetőtanács
ban voltunk öten-haton magyarok. Az 
elnökségben én voltam egyedül. Ott az
tán különösképpen meg lehetett tanul
ni ezt a beszédmódot. Furcsa dolog, de 
a román kollégák körében — ha érezték, 
hogy az ember ura annak, amit mond, és 
tudja, mit beszél -  el lehetett érni telje
sen váratlan eredményeket is. És ha egy 
kis humorérzék is volt az emberben, ak
kor különösképpen. Ez nem egy megfog
hatatlan tulajdonság. Tanulni, olvasni és 
gondolkozni kell. Nagyon fontos mindent 
meggondolni, az összefüggéseket, értel
mes megoldásokat keresni, az indula
tok helyett a racionális érveket kialakí
tani. Goethének van egy mondása, amit 
Bánffy Miklós is átvett tőle, miszerint az 
emberek annyi mindentől félnek. Félnek 
a szegénységtől, az éhségtől, a betegség
től, a másik embertől, a háborútól, az ég
zengéstől. Egy dologtól nem félnek, ami
től a leginkább kéne félniük: az emberi 
butaságtól. A legtöbb bajt és legtöbb tra
gédiát az okozza. Vallom, hogy ez valóban 
így van. Széchenyi írásain végigvonul, 
hogy ezt is megcsináljuk, azt is megcsi
náljuk, de amíg a közértelmességnek — 
ezt a szót ő találta ki — a szintje olyan, 
mint az akkori Magyarországon volt, ad
dig nagy dolgokat nem lehet megoldani. 
Nos, ezzel a közértelmességi szinttel van 
nekem bajom ma is, nyolcvan éves ko
romban.

KAÁLI NAGY BOTOND
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K A R Á C S O N Y I  Z S O L T

I. Középkori férfi, 
középkorú nő
A  férfi meghajlása nem hajol meg, 
a középkorú nő  ezt tudja jól. 
Együtt utaznak a pillanathajón, 
egyenesen a csúcsívek felé.

A  fény pedig megáll az ablakoknál, 
és nem tör át, óvatosan lebeg, 
keretezi a percet, m íg az ólom 
körülfogja a gyönge üveget.

T
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III. Közép
Egy férfi és egy nő  megáll középen, 
a középkori térben és időben.
A  férfi pajzsa fa törzsének döntve, 
a nő  szelíd egyszarvút simogat.

Sóhajjá érő figyelem rezeg 
az éjszakán is átfénylő helyen. 
Felettük egy mondat szalagja száll: 
„Áttetszőólom lettél, kedvesem.”

II. Középkori nő, 
középkorú férfi
A  nő  nem rejti el, hogy a valódi 
test az, am it a férfi most megérint.
A  túli táj a homlokán fehérük, 
de van idő a másikhoz hajolni.

M indig belül van, nem ju tha t tovább, 
mindig belül van, rég tovább jutott. 
Mert nem is próbáltak meg összeforrni, 
mögöttük még fénylenek a nyomok.

C S E K E  R Ó B E R T  

(mostanság)
mostanság Federico Garda Lorca vagyok 
gyakran kövér ritkán unatkozom

egy forradalomban meghalok

próbálom motozni múltam  
Rómeóként rabolok szerelmet

láttak már transzfixálva 
zsarolni a kehölő m ikulást

(nagyon jól tudni: a gyötrelem 
akár az angolvalcer)

haladásomban 
ja zz  és ku klux klán...

a befolyásom is 
íme
a Sátáné

nálam sokkal fiatalabbakkal hempergek am int kiabálok glóriásan
én a magamnál sokkal öregebb más torkával

o A »«9» KlLOMETR lK
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FISCHER BOTOND 
M ié r t  s z e r e te m  
a  ló h ú s t?
Eszem a kicsi szívedet, meg a mája

dat! Ezt mondta nagyanyám mindig. 
Infarktusban halt meg. Nagyapám a bel
sőségeket szerette a legjobban, állattól 
függetlenül. Szívet, májat, vesét, tüdőt, 
és főleg vért és agyat. Májcirózis okoz
ta májrákban halt meg. Mert iszonyú so
kat ivott. Spanyolok voltak. A szív spa
nyolul corazón. A máj hígado. Como tu 
pequeno corazón y tu hígado, így mond
ta nagyanyám. Mások falura mentek ma
mához meg tatához, kivéve Szolomájer 
Ottót, mert szegénynek az összes ma
mája és tatája itt lakott a városban. Én 
Spanyolországba mentem abuelához és 
abuelóhoz, igaz, ritkábban.

A génjeik bennem vannak. Én ki
csi cigányom, így szokta mondani anyu
kám. Ezért is vagyok tanácstalan. A 
másik nagyapám meg, aki orvosprofesz- 
szor volt, magyar, és szintén iszonyú so
kat ivott, azt szokta mondani, hogy na
pi egy liter vörösbor mindentől megvédi 
a szívet és a vérereket. O is cirózisos volt. 
Tanácstalan vagyok: ne igyák, és haljak 
meg infarktusban, vagy igyák, és haljak 
meg májcirózisban. Mert a génjeik ben
nem vannak.

Spanyolul a cigánygitano. Abueloéknak 
voltak gitano szomszédaik. Megették a 
lovat. Játszottam náluk sokat, jól lehe
tett ott bújócskázni. Megkínáltak vala
mi fasírtfleséggel (albóndiga), nagyon fi
nom volt, kérdezték utána, hogy tudod-e 
kicsi ember (hombrito), mit ettél? Nem. 
Lófasírtot. És teli szájjal nevettek. A lo
vat ugyanúgy bontották, mint mi itthon 
a disznót, ugyanúgy vették ki a belsősé
geit. Néztem, mert érdekes volt. Pablo, 
a gitano apuka trancsírozás közben ma
gyarázott nekünk, pujáknak: a spanyolok 
azt hiszik, hogy az állat lelke a szívében 
és a vérében van, már amelyik még hiszi. 
A szívét és a vérét ajánlják Istennek és 
a szentséges Istenszüló' Szüzanyának. De 
mi tudjuk, hogy az állat lelke a májában 
van, az a legnagyobb szerve, az tisztítja 
meg a bűnöktől. A májat kell felajánlani 
az Atyának, a Fiúnak, a Szentiéleknek, 
és a cigányok szentséges anyukájának, a 
mi Nagyasszony Máriánknak.

H ogyan l e t t  p u n k  
az  éd esap ám ?
Édesapámat Jack Kerouacknak hívták, 

és először hippi volt. Nagymamámék hip
pik voltak, pisiszagú wigwamban laktak, 
egyik amerikai nemzeti parkból a másikba

kocsikáztak virágos Volkswagen kisbusz- 
szál. Zenét nem hallgattak (nem volt rádió 
a buszban), csak gitároztak a tábortűz kö
rül, Illést, Metrót, Omegát. Engem mindig 
sokkoltak a karácsonyi családi történe
tek. Mások is utálják őket, de nem emiatt. 
Hogy mondjuk édesapámék nem a poha
rak alján maradt bort, sört vagy pálinkát 
lopták el a szülők asztaláról, és berúgtak 
nyolcévesen, hanem az összecsukhatós 
asztalra ragadt kokaincsíkmaradékot, ha
sisragacsot, utolsó slukk füvet, és betép
tek nyolcévesen.

Édesapámat Kurt Cobainnek hívták, 
így gitározgatott nagymamával és nagy
tatával, híres rocksztár lett emiatt belő
le. Tizenhárom éves volt, amikor lázad
ni kezdett. Olvasott. Heideggert, Aquinói 
Szent Tamást, ilyesmiket. Egyik este el
lopott egy LSD bélyeget a nagyi táskájá
ból, elbújt az erdőben egy zseblámpával 
és egy Julia Kristeva kötettel. Először 
trippelt savval. Élete legmeghatározóbb 
élményeként emlegeti azt az estét, va
lóságos intellektuális flashként. Utána 
punk lett. Ott volt a Sex Pistols első lon
doni koncertjén.

Édesapámat Esterházy Péternek hív
ták, és öngyilkossága után már nem volt 
többé punk, hanem kortárs magyar író. 
Vasalt farmernadrágban, vasalt ingben, 
a hetvenes évek osztrák boltjaiban vett 
laza zakókban járt, néha nyakkendőben 
is látták. Nagymamáméknak ez volt a 
legfájdalmasabb.

SZÄBD-GOTKE Z9CiyBCR 
F üggőm onológ
Négyszer-ötször akkora a májunk, mint 

a szívünk. Ez így a legteljesebb mérték
ben rendjén is van, hiszen a máj dolgoz
za fel az alkoholt. Változatos és izgalmas 
tevékenység ez: hol éjjel, hol nappal vár 
rá a műszak, néha hosszú nyári délutá
nok hűsítő sörösládáit, máskor sötét té

li esték fűtőpatron-kupicáit kapja szolgá
latul. Néha egy kis bor, mit akár égetett 
szesz, akár kevert koktél követ, máskor 
csupán sétagalopp: fröccs, netán ártatlan 
aperitif az ő reszortja. így tehát kiszámít
hatatlan, de roppant fontos és nemes fel
adatot juttatott az anyatermészet ennek 
az pre-pástétomnak. Vitán felül szüksé
günk van minden egyes grammjára.

Mindeközben szívünk komótos, egy
hangú napi rutinban dolgozik. Zakatol, 
kérem, mint egy évtizedes mosógép, sze
rintem működne már az a fránya vér
áram megszokás alapján, magától is. Ha 
az eszemre hallgatok, jó szívvel ajánla
nék fel még 150-200 grammot a szívem 
részéről a májszövetbe. Hiszen nagyobb 
mérettel az ügyesebben dolgozna, így 
még többet, még nagyobb kedvvel ihat
nék. Olyankor a vérkeringésre ugyan mi 
szükségem? Az agyamba szállítaná az al
koholt, ahogy ismerem.

A szívem ellenben vehemensen tilta
kozik. Egy grammot sem adna a szervek 
királynője, a létfontosságú pumpa. Még 
alkotóelemeit is afféle flancos nevekkel 
illeti, mint koszorúér, harántcsikolt szív
izom, billentyűk, meg miegymás. Nagyra 
van ám magával. Meg úgy egyáltalán, mi 
az a marhaság, hogy ő a szeretet jelképe? 
Egy flaskától bitorolja ezt a kitüntetést, 
ha engem kérdeznek. Hétköznapi csalás. 
Hát jobb, ha tudja: ha kettejük közül vá
lasztanom kell, bizony, hogy ő szív. Nem 
titkolom, dagad is a májam...

DÁVID ANNA
S z e r v e z e t i
t a n l e i r á s
részlet

Hepar a Glandula legnagyobb kisiparo
sa, a szervezet tömegtermelésének mint
egy két százalékát birtokolja. Igen fontos 
szerepet játszik az exportvilágban, vala
mint a toxikológia területén. Feleségét, 
Cordiát egy szakszervezeti tüntetésen 
ismerte meg, hevessége fogta meg leg
inkább. Cordia szívélyes teremtés, jóté
kony célokra négy kamrát is fenntart. 
Híve az egészséges életmódnak, így a na
pi rutinjának része a keringés - így ne
vezi a szaladást, a közeli pálya kör alakú 
kialakítása ürügyén. Cordia igen hatá
rozott személyiség, naponta 72 kört sza
lad. Életcélja, hogy elérje 2,5 milliárdot. 
Hepar jóval szétszórtabb, sokmindenre 
oda kell figyelnie, gyakran kicsúszik ke
zéből az irányítás. Feladatainak komple
xitása lenyűgöző: glukóz, glikogén, fruk- 
tóz programokban és az urea szintézisben 
vesz részt, segíti az aminosav szekció és 
még rengeteg osztály cserekereskedel
mét. Ennek okán félő, hogy túlterhelé-
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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se végzetes következményekkel járhat. 
Cordia képtelen őt rávenni az edzésre, 
Hepar nagy termete révén igen kényel
mes fazon. Cordia okvetlenül változtatna 
a helyzeten, igaz, nem szerelemből, csak 
mert szimbiotikus kapcsolatuk saját éle
tét is veszélybe sodorhatja, s nagy terve, 
hogy ő lesz a világ legtöbb körét lefutott 
egyede, szétfoszlana egy kommunista 
boncasztalon.

KÖLLŐ ILDIKÓ 
S z ív f á jd a lo m
Helga áll az átjárónál. Rengetegen áll

nak körülötte. Senkit sem lát, csak a jel
zőlámpát figyeli. Az túloldalon feltűnik 
Róbert. Helga pupillája kitágul, úgy köve
ti szemével a fiút. Előretolakszik a tömeg
ben, hogy jobban lásson, ekkor veszi észre, 
hogy Róbert nincs egyedül, egy barna ha
jú lány kezét fogja. Helga a szívéhez nyúl.

Helga műtőasztalon fekszik, szeme 
behunyva, mellette orvosok és nővérek. 
Egyik orvos felvágja, felnyitja Helga mell
kasát. Kimetszi, kiemeli a szívét, a kezé
ben még dobog. Műanyag zacskóba teszi.

Róbert a lépcsőházban műanyag zacs
kót lóbálva siet fel a negyedik emeletre. 
A szívet egy vágódeszkára dobja. Kést ko
tor elő és csinosan felszeleteli. Villával 
lisztbe, tojásba forgatja, egy serpenyő 
forrón gyöngyöző olajba teszi. A szeletek 
szép lassan pirulnak. Mikor elkészülnek, 
kék tányérra helyezi őket. Mögötte a bar
na hajú lány az egyiket majszolni kezdi. 
Róbert megfordul, a szelet másik végébe 
harap, együtt fogyasztják.

Helga áll az utcán. Keze a szívén, a fiú 
eltűnik a tömegben.

ANDRÁS ORSOLYA

Középkor
„In dem stumpfen, schwindenden 
Licht
konnte ich kaum noch erkennen, 
wo der Berg endete und wo 
der Himmel anfing.”

(Falfelirat -  Marburg, Enge Gasse)

-  Marburgba... hát elment az esze? 
Kár volna magának odamenni, egy ilyen 
szakmát megtanulni. Végül is mit akar? 
Külföldieknek magyarázni a szavak ér
telmét, meg térképeket fordítani nekik, 
hogy eligazodjanak? „Az utca jobbra ka
nyarodik, azt jelenti: a jobb kezem felé.”

Bianca ítélete szúrós, mint a cipője sar
ka. És van benne igazság: nem értek eh
hez. Ha most hirtelen nekiállnék taníta
ni ezt a nyelvet, ott tartanék, hogy vak 
vezet világtalant. Elvégre még a saját 
anyanyelvemen sem tudom a jobb keze
met a baltól...

— De a tanárnő is ott tanult egy ideig.
— Az más. Én ott európai etnológia 

szakra iratkoztam!
— Az a szak még most is működik 

Marburgban, és ha ott leszek, akkor ta
lán...

-  Maga csak ne spekuláljon, hanem ül
jön itthon. És nekem mindegy, hogy el
ső éven mit csinál, de aztán járjon be a 
Celan-kurzusaimra.

Mintha másképp nem lehetne oda be
járni, csak úgy, ha itthon ülök, előtte egy 
évig üres várakozásban rákészülve. És 
aláírt papírokkal.

A tanárnő hideg kezén hideg gyűrű, 
egyenesen Celan legszebb verséből, igé
nyes ötvösmunka: „most halassza el, kös
se le-fel magát, és maradjon itt, tartalék
ban későbbre”, így akarja lefordítani. De 
nekem nem ezt jelenti, és én nem ezt ígér
tem neki. Amikor a Celan-szövegekben 
megtaláltam a jegygyűrűket, amik ma
guktól ébrednek fel a földben egymás fe
lé ásó emberek kezén, és üresek és köny- 
nyűek, mint a levegő, akkor adtam 
Biancának emlékbe azt az ékszert az írá
sok mellé — alig akarta elfogadni. Már 
akkor gondoltam, hogy ebből bizony hosz- 
szú jegyesség lesz, főleg, hogy neki az az 
év úgyis mindegy.

-  Meglátjuk.
-  Gondolja meg jól. És ezt a szöveget 

szerdáig írja meg rendesen. Várom.
— Köszönöm.
Mint Jorge atya a könyveket, tiltja tő

lem a vakok városát. Akár engedi, hogy 
odamenjek, akár nem, annak már utá
nanéztem, hogy a marburgi egyetemen 
vakok is tanulhatnak (európai etnológia 
szakon is!), sőt, az egész város úgy van 
megépítve, hogy könnyen eligazodjanak a 
jobbra-balra kanyargó utcákban.

De nem ez az első ilyen eset. lakiról 
meg Botoramról is azt mondták, hogy fe

lejtsem el -  nyilván még mielőtt akár egy 
kövüket is láttam volna - , mert nincs mit 
nekem ott keresni, és amúgy is milyen 
messze van, meg fogok fázni a vonaton a 
tavaszi vakációban.

Csak a tanárnő mondta, hogy menjek. 
Ez a tanárnő Eminescuval foglalkozott -  
ő Csernovicben tanult, ahol Celan szüle
tett —, és ugyanolyan törékeny volt, mint 
Bianca. Azzal a különbséggel, hogy nem 
hordott hozzá éles sarkú cipőt, és ha hi
deg volt a keze, inkább kabátostul meg
ölelte a diákjait. A kincseinket is szívesen 
elfogadta.

— Tu e§ti fata mea! Du-te, de ce nu... O 
sä scrii frumos. §i o sä vezi mormántul 
Veronicäi Miele!

Veronika, hogyne. Akinek a neve azt 
jelenti: „hű kép”, a kendője látható formá
ban őrzi a csak kitapintható ráncokat és 
a vonásokat. És akinek ebben a hűséges 
tükröződésben kettős élete lett, és hoz
zá álneve, amit az Ana Cámpeanu fö
lé borítva visel. Egy nő, aki, lefedtek, el
akartak szakirodalommal. Beleolvasok, 
és azon gondolkodom, vajon milyen lehe
tett a kendő nélküli, fátyolozatlan élete, 
és hogyan lehetne azt újra összerakni. A 
tenyerén a vonalakat, az igazi, megírha- 
tatlan vonalakat. Az arcát, a képtelen ar
cát, portré nélkül. Hogy újra meg lehes
sen érinteni. Mintha vakírásra akarnám 
fordítani a neki szóló Eminescu-verseket, 
vagy egy viaszlemez barázdáiban felfog
ni a hangját.

És közben megvesszük a vonatjegyeket 
Ia§i-ba. Sínek és sorsvonalak, „utak a te
nyered árnyék-parlagjában”, írta Celan. 
Elmegyünk tehát megnézni Eminescu 
kezének szelíd karcát Veronica Miele 
homlokán, és a marék földet, ami Ana 
Cámpeanu arcának nyomában maradt. 
Ahogy felszántják, megtisztul, hegy lesz 
újra és völgy, a szavakat magukba mál- 
lasztó rögökké válik, és tulipánok nőnek 
ki belőle.

És megnézzük a kolostorokat, ó, a ko
lostorokat! Az erdő hátába vágott lakó
helyeket. Az apácák türelme olyan, mint 
a földé: engedi, hogy felássák, és várja a 
növények gyarapodását, vagy parlagon 
pihen, sietség és közöny nélkül. Földes
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HELIKON
kézzel és földes csuhában hordozzák a 
tulipánhagymákat. Jó volna egyet ket
tévágni. Kíváncsi vagyok, mennyire le
het mély a sötétség egy ilyen hagyma 
belsejében. De a vágásból ez nem derül 
ki, napvilágnál nem látszik más beló'le, 
csak a sűrű, fénylő, nedves hús. A kolos
torban lezárt cellák ajtaja mögött tisztul 
a föld.

Mi meg elmegyünk kirándulni. Ada is 
jön, akinek alig értem a nyelvét, pedig 
szívesen beszélgetne, és annyi jóindu
lattal fordul felém: meg akarja hallani, 
hogy mit mondok. De nem tudok romá
nul beszélni, csak írni, mert azt gyako
roltam. Kapkodom a levegó't a szavak
hoz, félrecsúsznak a hangsúlyok, amin 
Ada nevet. Átnéz a vállam fölött egy re
génybe, rosszallóan mondja, hogy ejnye, 
összefirkálom, és ki akarja olvasni a 
magyar szavakat. Megpróbálunk ráhan
golódni a beszéd ritmusára, megtanulni 
együtt levegőt venni, hordozni a szél sú
lyát oda és vissza. Játszunk. A szavak, 
mint a kavicsok, egyre pontosabban ug
rálnak a víztükrön, néha átérnek a túl
só partra, új helyet keresnek más kö
vek szomszédságában. Nevetünk, mert 
egy nagyon fiatal tanár kísérget min
ket, hogy vigyázzon ránk. De ha rá hall
gatunk, és Ada nem figyel minden egyéb 
mellett a menetrendre is, elkéstük volna 
az átszállást, és ott maradtunk volna a 
márciusi hóban egy állomáson, dincolo 
de munte.

Végül így is megérkezünk. A kirán
dulás alkalmából a tanár meglepi ma
gát egy Eminescu összessel. Biancával 
évekkel később fogok találkozni, amikor 
szemügyre veszi a fordításaimat, az ere
detit nem ismerve összeveti őket valami
lyen nyelveket elhagyó mértékkel. És ő 
meséli majd el nekem németül (a némák 
nyelvén), hogy az az ember, aki Eminescu 
műveiből a kritikai kiadást szerkesz
tette, „ist tatsächlich blind geworden”, 
azaz belevakult a munkájába.

Mennyit kell kopni a szemeknek, mint 
a türelmes, színes kavicsoknak, amíg 
úgy folyhat, folyamodhat fölöttük a meg
tisztult szöveg, mint ez a mindent hűen 
visszatükröző marburgi folyó? Meddig 
beszélek, amíg kisimulnak az éles sza
vak, és hallgatni fognak, mint patakban 
a megcsiszolódott kavicsok?

A ia§i kiránduláson én inkább egy 
Camil Petrescu-regényt szerzek be. 
Hogy legyen mit hazafelé utazva nem- 
összefirkálni, és Ada is értse, mit ír ott. 
A könyvesboltból kilépve hirtelen kitisz
tul az ég, megint tavasz van. És a ia§i 
posta előtt, újságokon (a Scánteia a leg
melegebb), ott ül egy ezeréves néni, ron
gyos ruhái ráncaiban a téllel.

Ion Creangá házában semmi érde
keset nem látok, pedig illene. A tor
nácon limonádét inni és adomázgatni 
Párizsban is lehetne. Benézek a ház mö
gé, mert hátha ott vannak a macskák.

De ott csak sár van, a ház mögött nem 
sepernek, nedves félhomály macskanyo
mok nélkül. És ott megint meglátom azt 
a fehér kezű, orvos-kezű idegent, aki
nek három napja szeretnék már köszön
ni. És megköszönni neki valamit, talán 
a kezét, hogy nem ta rt benne sötétséget, 
vagy hogy gyógyít vele. Amit honnan is 
tudhatnék, mert hozzám se ért, és hoz
zá se szóltam. Végül csak három má
sik nappal később fogok tőle elköszönni, 
amikor leszállók Kolozsváron a vonatról, 
és ő tovább megy Gyulafehérvár (Álba 
Iulia) felé.

A vonatablakba este mindenki belát
hat az állomásról -  még az a szál tulipán 
is, amivel hazavárnak engem. A tulipán 
felépítése célszerű, és ezért szép, monda
nák a kirándulni nem szerető professzor 
bácsik a tengerparton. Meg azt is: üljön 
maga is itthon, és aludjon jól. A tulipán 
nem hibás, célszerű, és ezért szép akkor 
is, amikor a szobában áll az útról meg
maradt fél üveg madárlátta ásványvíz
ben. Nézi, hogy nem tudok elaludni, mert 
nem akarok célszerűre boncolni semmit 
— milyen orvos lenne az, aki vaktában, 
válogatás nélkül hasogat? Belevakulnék 
inkább a fehér fénybe, szétvágatlan tuli
pánhagymák húsába. Álba: reggeli ének 
az elválásra, mikor kivirrad. Mire el
nyílnak a tulipánok. Mintha kellene vir
radat, hajnalhasadás! Mintha éjjel talán 
sötétség lett volna a kivilágított vonatab
lakokban. Nincs éjszaka, és akkor alba- 
reggel se szürkülhet többet soha ezen a 
földön.

Marburgban pedig türelmesen fo
lyik a folyó, hogy a fölötte szálló mada
raknak legyen idejük tolianként tükrö
ződni benne. Szelíden hömpölyög az idő, 
a vak diákok idegen szavakat tanulnak 
egymástól, utat mutatnak egymásnak a 
folyóparton egyik nyelv hangsúlyaiból a 
másikba, hol hídon, hol kompon, és kita
pintják a kavicsokat meg a madárnyo
mokat a sárban.

A könyvtár szintén nagyon türelme
sen áll a sínek mentén. Mintha folyton 
elkísérne valakit, hazaengedné és útra

bocsátaná a vendégeket, az idegeneket, 
s közben unalom nélkül csak várná a vo
natot, vagy az érkezőket. Máshol talán 
soha nem építenének könyvtárat a vas- 
útfolyó partjára. És bentlakást sem vág
nának az erdő szegélyébe, a Richtsberg 
oldalába, ahol három nap egy esztendő: 
tegnap tél volt, hó és köd, mára kitisztul 
az ég, tavasz van megint. Valaki minden 
éjjel, pontosan és levelenként, újra be
levési a fákat a hideg levegőbe. Szabad 
szemmel kitapintható, áttört díszek.

És itt a görög tanárnő, akivel a szavak 
helyes kiejtését gyakoroljuk. Olyan szép 
csontjai vannak, hogy a szél egész bizto
san beleszeret, és egy nap majd elfújja, 
kitől tanulunk akkor. Annyit ehetett ma 
reggel, az óra előtt, hogy egy madár ka
nalastól elviszi. És azt mondja: Vegyenek 
kavicsokat a szájukba. Görögországban 
sok a lapos, simára horzsolt kavics, és a 
tengerparton türelmesek a rétorok. Ezt 
még könnyű volna követni, de jóval több 
a tanulnivaló: Szelíden érintsék meg a 
vésővel azt a levegőt, ami magukban el
időzik, faragják remekbe, eltalálva azt 
a kristályos pillanatot, amíg a szél for
dul a tüdejükben. Hangképzés, szavak 
hullnak, mint a kavicsok, a tüdőből ki
áramló levegőben kőszobor alakja akar
ja megmutatni magát. Mindig lefaragni 
egy-egy kevés salakot, csiszolni az érdes
ségeken, az anyag adja magát, hogy tisz
tuljon a beszédben a levegő. Kiengedni a 
szobrot, elengedni a szót, ha menni akar. 
Lélegzet fordulata, a beszéddel hozzád- 
fordulás. Friss levegő és lélegzetváltás, 
Celan Atemwende-kötete.

És ez az egyetem itt: kicsivel sem ele
gánsabb a ia§i postánál. Hetvenes évek
beli kísérlet annak kitapasztalására, 
hogy mennyi az a minimális fém, ami 
tartóvázként ahhoz szükséges, hogy az 
üveg mellett keretnek látsszék csak a 
kő. Kövek, amikből valamikor régen fel
építették ezt a várost, és ettől a munká
tól megteltek vendégszeretettel. Ha nem 
vagyok elég figyelmes, és azt hiszem, 
hogy hideg van, vagy hogy belülről feke
te a kő, válasz- és vigaszképpen valaki 
gondos kézzel és leheletfinoman belekar
colta a szót: „Licht”. Hogy ablak legyen a 
kő is, üveg nélkül. „Licht war. Rettung.” 
fejezi be Celan az Atemwende-kötetét.

És mielőtt éppen elkésnék levegőfa- 
ragás-gyakorlatról, az előcsarnokban 
meglátom ugyanazt az ezeréves nőt, aki 
a ia§i posta előtt ült szürke Scánteia- 
lapokon, szikrázóan hideg fényben. 
Ennyit ment hát azóta a világ elébb. 
Meztelen kezek fénylését keresve, hogy 
kavicsokat érinthessenek. És vakok ron
gyain mérve világokat. Szakadozott, fe
kete ruhák lógnak rajta, megszámlálha
tatlanul sok rétegben, és valahogy mégis 
meztelen. Ott ül egy pádon, Isten tudja, 
milyen út törődöttségét piheni ki. Csend 
van, mert Marburg lehalkított város, és 
a nő egy következő rongyos ruhadarab 
férceit bontja fel, vagy varrogatja össze. 
Veronika ráncos, barázdás kendőit.
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MIRCEA IVÄNESCU 
költe és az állapotok
(mopete §i ipostazele)
költe költéró'l ír verset éppen, 
az asztal fölé görnyedve körmöl,
(a középkorról szóló bonyolult könyvből 
jegyzetel kávéház szegletében 
és ujjal borzasztó tintapacásak). 
költe alakul a költeménnyel, 
a körmölő egyedróí mindenfélét képzel, 
és magáról azt, hogy önálló, s lám, csak 
a tiszta ész baglyai homlokán 
tudják: esendő teremtmény csupán, 
költe legapróbb túlzásáig 
húzza csak, ha az morcos lesz s oktalanul 
megfeledkezik róla. költe felfordul, 
de melyik? egyik vagy másik? vagy másik?

a levegőkutya furcsasága
(o ipostazá reá a cáinelui de aer)

költe egy este, hajnal felé, megébredt, hogy vizet igyon
a konzervdobozból, melyet sárga éjjeliszekrényére készített
oda, s úgy tűnt neki, ágya mellett egy alak hajol rövidlátón
fölébe, kutyamód szaglászik, nyirkos nyelv és lehelet
éri arcát, még pöfög is, úgyhogy a falhoz
lapult költe, de szomjazott,
és a körülötte matató alak miatt nem tudott
odaférni a konzervdobozhoz,
amibe fürdősós vizet töltött még este,
és költe félt, hogy az alak föl ne lökje, be ne vizezze
ágyát, de továbbra is szomjazott, csakhogy merre
kússzon, gondolta, hogyan jusson a dobozig, és egy tincse,
az alak egy hajtincse folyton arcába lógott.
meséli költe. nem értjük, miért fújja fel a dolgot.

a levegőkutya szelídsége
(ipostaza bländä a cáinelui de aer)
költe este a város peremén kószál, a hegy alatt, 
levegőkutyáját sétáltatja, úgy értem, saját, külön kutyáját, 
mint ahogy káros szenvedélyek kínoznak másokat, 
akik köréje gyűlnek az ösvényen s a helyen mindenki átlát, 
mint aranyhalas üveggömbön, melynek közepén ott ül 
költe. kutyája az oldalban szétszórt kövek között baktat, 
mint aranyhalas üveggömbben, melynek közepén ott fut, 
lengnek a halak, mint penelopé vászna, az örökké bontott, 
kutatott, kioltott, begyújtott kályhák mellett, a kutya megül 
egy-egy fa alatt, költe tűnődve bámul, 
várja, csendes sétájuk később tágul, 
kaptató, levegőkutyával, ez marad emlékeztetőül 
a nyomukban kapaszkodó lények számára: 
költe és levegőkutyája szelíd tánca.

noktürn
(nocturná)
hadd szóljunk arról, amikor egyszer költe 
éjnek idején hazafelé véve útját

M ircea Ivánescu: 1931, Bukarest -  2011, Nagyszeben; 
író, költő, esszéíró, műfordító. 1954-ben francia sza
kon végzett a Bukaresti Egyetem Filológia Karán. Az 
Agerpress, a Lumea folyóirat, az Editura pentru Literaturá 
Universalá (Világirodalmi Könyvkiadó), majd a nagyszebe
ni Transilvania folyóirat szerkesztője. Verssel 1968-ban je
lentkezett, korának egyik legtermékenyebb alkotója volt. 
Verseinek gyakori szereplője mopete, akinek neve állító
lag a poem, poet (költemény, költő) szavakból alkotott betű
szó. Joyce, Faulkner, Musil, Kafka, Ezra Pound, T.S. Eliot, 
Sylvia Plath műveit fordította román nyelvre.

egy árnyra lett figyelmes, mely a falra vetülve
majmolta minden mozdulatát, túljár,
gondolta költe, az eszén, ha kikerüli
az utcalámpákat, de az árny ravaszul követte,
és félt, hogy hátára ugrik a következő lámpa körüli
fényfoltban, s valamit fülébe súg. költe felette
kényes fantáziája vonakodott kitalálni,
pontosan hogyan növeszt majd az árnyék
hosszú karmokat, melyekre bármi
sötét véleményt, mint egy fogasra, fölakaszthat
költe. inkább szerette volna zord képzelgését
feladni, maradni vonalaknak, párhuzamos vonalaknak.

felötlik -  ködösen - a termesz falatozó
(prima infäli§are — cetoasä — a bufetului termita)
milyen hirtelen szállt a hegyi városra az éj, milyen -
emlékezett költe egy jóval későbbi estén
a télre, mely fehér esőként omlott végig a lépcsők testén
és az oldalban csücsülő termesz falatozóra a füstben,
mely a hegy ormáról bőségesen omlott alá,
így sétált körmeit rágva és tudta,
ha visszafordulna, felnézne a cégér mellett azokra
a lassan kigyúló utcalámpákra, nem borulna rá
a lány utáni vágyakozás áttetsző harangja,
hogyan állt ott akkor és hagyta,
hogy csendes mosolya az esővel együtt boruljon
a csorba lépcsős utcán végig -  de hirtelen szállt le a hegyen az éj,
a most is létező utcán, költe áldozat, fülébe ér
emlékek hangja, melyekért már nem ujjong.

a termesz falatozó -  valódi bemutatás
(bufetul termita — adevárata prezentare)
a termesz falatozó vitán felül a legnagyobb falatozó,
állítja költe, ha erre terelődik a szó -  és csendben
szólamokat gyárt, ismételgeti titokban, fejben,
hogy a hitetlenkedőkre árassza majd őket. ebben az a jó,
gondolja mondani költe, hogy falatozónk, a termesz,
az asztalokon lassan égő idővel ellátott falatozók
egyikéhez sem fogható, berendezése sem azok
cinkpultjaihoz hasonlít, amint elnyelik a cseppet sem lelkes,
üveges villanykörtefényt, (csakhogy költe nem beszél
arról, hogy esténként, mikor e nagy falatozóba járt,
az idő súlya alatt szédült volt és zilált,
imbolygott, és az ablakok széleinél
másnapos, leskelő fenyők gyülekeztek lassan.
költe estéi mélyén volt ekkor valami nyughatatlan.)

estéli gondolatok
(ingándurári vesperale)
költe egy esős estén a falatozó 
bejáratához közeli asztalnál ült, onnan látta meg 
nyitott ballonkabátja zsebébe dugott kézzel baktató 
barátját, apró szemű eső esett

végig a koszos utcán, férfiak, nők siettek, 
elég kevés gyerek, autók húztak el 
apró tavak mellett, azokba mélyedtek 
járókelők nehéz sárcipőkkel,

átkelésre várva, költe barátja
ködös pillantást vetett a sárgás villanykörték
fényében úszó, csendesen szagló lokálba

és biccentve köszönt, majd ment 
tovább, költe kibámult az esős világra, 
az este csúf, sötét masszába süllyedt.
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SZŐCS ISTVÁN
Harc az ünnepért
Vak voltam már, hitetlen zűrzavar, 
s falba léptem s ajtót nyitott a fal, 
nyílt az ajtó és nyíltak jó csodák 
s én boldogan botladoztam tovább 
idegen romokon s magamon át 
s nem félek már, hogy újból elveszítsen: 
két kezével egyszerre tart az isten 
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet,

jobbja emel, és fölragyog az ünnep.
(Szabó Lőrinc)

Krisztus születésnapjának neve, a 
Karácsony, régebbi felfogás szerint a latin 
carnatio (mcarnatio) szóból ered, jelenté
se: a megtestesülés. Ha a név magyará
zata meg is változott, az ünnep tartalma 
nem! Az anyag, a múlandó, romlékony 
anyag hordozza már az örök lelket, a mú
landóság fölött létező' isteni szellemet, 
amelynek képére teremtetett, már annak 
idején. (A latin „anyag” jelentésű szó, a 
materia, az „anya” szó továbbképzése, ép
pen úgy, mint magyar fordítása!) A raci
onalista vallástörténészek azonban vitat
koznak: mért oly későn? Miért oly sokára 
következik el az emberiség életében a 
Megváltás lehetősége? És különben is, -  
hajtogatják —, a vallások története tanú
sítja, hogy a kisgyerekét ápoló istenanya 
ábrázolása sokkal régebbi, mint Szűz 
Máriáé, a kis Jézussal! Nos, éppen a le
geslegújabb és „legeslegmagasabb” fizika 
állítja, amit a magamfajta egyszerű em
ber csak tudomásul vesz, de nem vitat -: 
az anyag legkisebb részecskéi ugyanab
ban az időpontban a térnek több pontján 
is jelen lehetnek. És ugyanígy: a végte
len idő síkján ugyanaz az esemény külön
böző időpontokban is „egyszerre” történ
het! János evangéliumában Jézus maga 
is mondja, hogy ő már Ábrahám előtt is 
létezett! (Abrahám — Ábráhm — Bráhmá 
-  Bár Máh: „a Nagy Fény”; az égi fény, a 
nap, a nagy világosság.)

Amit a köznapi szemlélet nem képes 
felfogni, azt megérti az ünnep mágiá
ja: (a cerenoniális mágia) az „eljátszás”. 
(Vesd össze: a betlehemezés, a három ki
rályok stb.) „... Bizony mondom néktek, 
ha nem lesztek olyanok, mint e kisdedek, 
nem mehettek be a mennyeknek országá
ba!...”

A tánc — nem hiába egyes nyelveken a 
játék fogalmával is azonos szóval jelölik, 
mint ahogy a „legmélyebb” zeneművet is 
eljátssza hangszerén a művész -  eredeti
leg nem a felszín sziporkája, hőleadása, 
hanem a valóság tükrözése a ceremoniális 
mágiával. Nem hiába írta Szent Kelemen: 
aki nem tud táncolni, nem tudja azt, ami 
van! A Karácsony-misztérium dramatur
giája nagyon gazdag! Az égbolton külö
nös fényjelenség! (Betlehemi Csillag -  ta 
lán a Jupiter, Szaturnusz, Mars bolygók 
szokatlanul ritka együttállása?) A szelíd 
állatok, és táplálójuk, a jászol (az animá- 
lis lét jelképe) fölé magasló dicsfény! Az 
emberi világ két véglete, a pásztorok va
gyis a szegények, a széleken lakók a ma
guk együgyű zeneszerszámával, más
részt a három királyok, egyben napkeleti

bölcsek, a világi és a szellemi nagyság 
képviselői. Távoli, titokzatos világköz
pontokból, aranyat, tömjént és drága koz
metikumokat, „keneteket” hoznak. És a 
suttogó figyelmeztetést: Meneküljetek 
nyugatra! Fussatok Egyiptomba, mikor 
itt lesz az ideje, jertek vissza! És Mária 
és József, akik Betlehemben is jövevé
nyek, tovább futnak Egyiptomba; mely
nek neve, Mizir, Mizra-im, Mazar — any- 
nyira hasonlít Nazar-etre, szülőföldjükre, 
Galileá-ban...

Mondogatják azt is, ironikus mosollyal, 
a racionalisták, a tórgyi-lagosok: minek a 
sok titokzatosság? A sok költői nagyot- 
mondás? Hiszen a téli ünnepkör — Szent 
Miklós napjától Vízkersztig -  egysége
sen, az ősidőktől máig: a kereskedelem 
világünnepe! Hiszen maga a vásár szó je
lentése is eredetileg „templomudvar” (v. 
ö: bazár) és ez a szép benne: ajándékozz! 
ajándékozz! hogy minél többet kelljen vá
sárolnod!

És ne fösvénykedj! -  a lakoma mara
dékait szórd a lábasjószág, a szegények, 
és a kísértetek elé! A régi „pogányoknál” 
a templom pitvara az üzletelés és az üze- 
kedés „szentélye” volt; de akkor följőve 
Jézus, és a pénzváltók, és a pénzváltók asz
talaikat feldönté! ... asztalaikat feldönté! 
-  s kötélből ostort fonván, kihajtá őket a 
templomból! kihajtá őket a templomból”!

Miklós János grafikája

***

Ha a karácsony szó nem a carnatio: 
„megtestesülés” szóból ered, akkor mi
ből? Az Akadémia Történeti Etimológiai 
Szótára e tárgyban saját magát is alul
múlja, hebegve morfondírozik, ismétel
get, szepesi lengyel tájszólástól albán he
lyi babonáig mindent összehordva, ebben 
csúcsosodik ki: „korocsun: pusztulás, ha
lál, végóra, gonosz szellem” stb. Föl sem 
merül benne, hogy pl. a románban miért 
cráciun, amikor a legnagyobb és legköze
lebbi rokon nyelvben, az olaszban Natale 
és a legnagyobb keleti ortodox egyházban

az oroszban, razsgyésztvo, ugyancsak 
„a megszületés” nevei? És a magyarban 
is miért nem Weihnacht mint a német
ben stb.? Ha már ott volt a sok idegen s 
apácák-nevelte királyné?

(Mellesleg azt sem említi, hogy a 
Karácsony, mint régi személynév, 
nem azonos az ünnep nevével: a latin 
Gratianius) — „kegyes” — áthangszerelése. 
Egy néhai kedves váradi tanárkollégánk 
bizarr szépségű neve Tüzes Karácsony 
volt.)

A „karácsony” latin eredetét taga
dók közül a legerélyesebbek azok, akik 
a kerecsen („vadászsólyom”) mély han
gú párjának tartják. Igaz, e madárne
vek nagyon régiek lehetnek, például a 
„fehér sólyom” jelentésű réró írott alak
ban legalább négyezer éve ismeretes 
Óegyiptomból, Ra-Rau alakban. S ennek 
is a nevét, akárcsak a kerecsennek, át
vitték lovakra is, s éppen a legértékesebb 
lófajtákra. Dísz-nyelvészeink sietnek is 
az orosz krecset-bői levezetni; kevés gon
dot csak az okoz, mint lett az eí-ból -en? 
Szokásos kényszerképzeteik miatt nem 
is említik a kar sün: valami „ülű, vagy 
héja-féle madár” nevét, ugyanis, szerin
tük, ha egy láthatóan azonos eredetű ma- 
gyar-szláv szópár első két mássalhang
zója között egy magánhangzó találtatik, 
akkor azt biztosan a magyarok duvasz- 
tották belé; lásd, mondják pl. a „király” 
szót, ami szláv nyelveken kral; elhallgat
ván azt is, hogy az oroszban van kőről, 
azaz karol alakja is, mintahogy a szerdá
nak az oroszban is van szereda változata.

Nyelvészetileg a kerecsen-karácsony 
stimmelne, (bocsánat: találna, egybe- 
hangzana, megfelelne, összeillene); csak, 
a kerecsennel való vadászat sosem volt 
tömegsport, hanem kimondottan úri szó
rakozás! És ennek megfelelően „a dolgo
zó tömegek gyermekeinek” azt a kérdést, 
hogy mit hozott az angyal, sohasem tet
ték fel abban az alakban, hogy: mit ho
zott a kerecsen? Vagy az ülü, vagy a vér
cse? Legalábbis tudtommal nem; s ilyen 
szöveggel a kántálóknál, betlehemesek- 
nél, regöséknél sem találkoztam. (Ez le
het az én hibám is). Nyolcvan évvel ezelőtt 
még, szengericei nagyapám is azt kérdez
te: mit hozott az aranycsitkó? (Akkoriban 
még előfordult, hogy a kántálókkal bejött 
egy sárga lópokróccal letakart személy s 
ugrándozva diót, almát, cukorkákat szórt 
szét a házban. (Az „arany” itt nyilván a 
megújuló nap színére, azaz fényére utal; 
mégsem mondták soha úgy, hogy „mit ho
zott az aranymálinkó?”)

Akkor..? Mi lehet a karácsony szó ere
dete? Szerintem kara: fekete, mint a tö
rökben is, de lásd korom, korhad, kar
valy; továbbá csúny, a proetikus hanggal 
ellátott ony: „anya” szó! Pontosan az, amit 
a későbbi kereszténységben Fekete Mária 
névvel illettek. A Fekete Mária az anyag 
jelképe: befogadja a túlvilági ragyogást 
és a legsötétebb éj (téli napforduló!) után 
a földi, azaz evilági anyagban, az ember
fia számára is megszüli a fényt. Vesd ösz- 
sze: „Krisztus, ki vagy Nap és Király, Ha 
jön az éj, vigyázz reánk, Igaz világosság 
te vagy, Kárhozatba menni ne hagyj! ...”

Erről volna hát szó, nemcsak a Télapó
bizniszről!
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SERESTÉLY ZALÁN

Alkalom az alkalmatlankodásra
Alkalmatlankodó. Összecsukom Bor

bély András Bálnakenyér című köte
tét, és ezt a szót találom a húsomban. 
Alkalmatlanul érkezik, mint a legjobb 
vendégek, kéretlen és alapjában véve mű- 
vietlen betoppanását nem leplezi sem
miféle keresett eleganciával. Felsérti az 
életteremet verítékszagával, intim nyel
vi roncsoltságával, öncsonkoltságával, 
de nem tesz otthontalanná, sőt: az ottho
nosságban mától ennek is helye van, he
lyet kell szorítanom. De alkalmatlan úgy 
is, ahogy csak kicsorbult szerszámok szok
tak alkalmatlanok lenni; zsigerileg tilta
kozik mindenféle célirányos birtoklás, ki
sajátítás, rákódolás ellen, miközben épp 
e hasznavehetetlenségében, funkcióját 
vesztett valójában tart igényt a kiköpött- 
ség, a szent fölösleg marginális ontoló
giájára. Nem-lenni akar, jobban mondva 
akar nem-lenni, ez az intencionalitás pe
dig egyszerre oldja el(/fel) a lét komolysá
gától, komolykodásától, az objektumok 
megalázó objektumságától, illetve a ha
láltól, a semmis(s)égtől. Alkalmatlan per
sze úgy is, mint akinek nincs szüksége al
kalmakra, hogy alkalmatlankodjon; egy 
túléléslánc nyelvi terrénumaként, emlék
műként -  ahogyan J. Hillis Miller képzeli 
el az irodalmi műalkotást -  a Bálnakenyér 
úgy botlasztja el az időt (megvonva annak 
primátusát), hogy kioldja, kikaparja a tes
teket, az idomokat az eseményszerű kon
textusokból, helyesebben: a kontextusok 
eseményszerűségéből. Végül abból, aho
gyan a Bálnakenyér manipulálja a róla 
megnyilvánuló nyelvi reflexiót, a szöveg 
egy újabb alkalmatlankodása fejlik föl. 
Borbély András könyve olyan metanyelvre 
szorítja a Bálnakenyeret bevilágító reflexi
ót, melyben interferenciába lép, tagolha- 
tatlanná válik a ki és a mi, a szubjektum 
és az objektum. Egyszóval értelmét vesz
ti benne a fikció fogalma. Tulajdonképpen 
tét nélkülivé válik, hogy egy, a nyelv
ben kiépülő' elbeszélői hang gerjeszti a 
narratívát (illetve e kettő kölcsönösen egy
mást), vagy Borbély András szórja el sze
mélyes életeseményeit (manna helyett 
bálnakenyereit) a könyvben, ha ezektől 
az eseményektől el van ragadva minden 
diszkurzivitás és eseményszerűség, az
az „pillanatig sem időzhetnek el önnön lé
tezésük stabilitásában”.1 Borbély András 
ugyanis tisztán látja, hogy a fikciónak -  
legalábbis a szó konszenzuálisan rögzített 
értelmében -  csupán a valóságra vonatko
zásában, e két kategória — fikció és valóság 
— oppozicionális, egymás ellen kijátszott, 
vagy legjobb esetben is cserebomlásként 
felmutatott dialektikájában termelődik ki 
az értelme, s mint ilyen, abszolút testide
gen, teljesen alkalmatlan arra, hogy fel
függessze, kijátssza a polgári idő politi
kai akarat, piac általi kisajátíthatóságát, 
manipulálhatóságát, katatóniáját. Olyan 
pózként leplezi le a fikciót, mely óhatatla
nul újrateremti azt, amit megtagad, ellep
lez, vagy ami fölött frusztráltan és rossz 
lelkiismerettel szemet huny.

E recenzió homlokterében tehát — az 
első soroktól fogva — a következő kérdés
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lappang: hogyan érdemes megnyilvánul
ni egy olyan könyvről, mely ugyan nyo
mokat, emlékeket hagy a testemben, de 
zsigerileg ellenáll a róla való megnyilvá
nulásnak, a besorolhatóságnak?

A kötet címadó szövege a követke
ző mondatokkal indít: „Reggelente ját
szunk a szavakkal, ma ez volt a megfele
lő szó: bálnaregény. Erre Emese mondta, 
hogy Moby Dick, de én nem erre gondol
tam. Az én bálnaregényemben nem a cet 
a fontos és nem is a regény, hanem a ten
ger, ez a fémes vízfelület, roncsbódék a 
parton, szemét, és úgy nyekereg, csattog a 
tenger, mintha pléhlemezeket ráznának.” 
(244.) Bálnaregény. Egy narratíva, melyet 
nem a műfaja (regény), de nem is a témá
ja (cet) tesz regénnyé, hanem az inherens 
bomlás (a víz mint mindent szemétté da
ráló háttérnegatív). Negatív teológia. Mely 
valamiképpen ugyanakkor a regénymű
faj legmélyén is ott lapul. „A regényre és 
az epikára gondolva -  hangzott el Jorge 
Luis Borges A történetmondás című elő
adásán -  könnyen beleesünk abba a hi
bába, hogy a vers és próza közötti eltérést 
véljük a fő különbségnek, azt, ami vala
minek az eléneklése és elmondása között 
van. Pedig, azt hiszem, nagyobb különb
ség is van. Az a különbség, hogy az epi
kának a hős a legfontosabb eleme -  olyan 
ember, aki mindenki más mintaképe. A 
legtöbb regénynek ellenben az a lényege, 
ahogy Mencken már kifejtette, hogy le
rombol egy embert, hogy elkorcsosít egy 
jellemet.”2 Képzavarral élve, ez a negatív 
teológia, ez az inherens bomlás, „elkor- 
csosulás” a tengernegatívban, nos, ez hat
ja át és szervezi regénnyé Borbély András 
Bálnakenyér című kötetét is, ezt a műfaji
lag igen rétegzett szövegtestet (publicisz
tika, esszé, elbeszélés, tanulmány, illetve 
e műfajok számba vehetetlen kontami
nációja), melynek ránk nyitott anyagcse
re-folyamatai végre lehetővé teszik, hogy 
a reflexiót (illetve a reflexiós meghatáro
zottságú formatartalmat) ne az érzékek 
világából kiszakított, az érzéki testtapasz
talatnak radikálisan ellentmondó jelen
ségként érzékeljük és interpretáljuk.

„Tehát ülök a fa alatt -  olvasom A bárá
nyok nyelve című rövidprózában —, nem va
gyok én egy Buddha, magánszemélyként 
épp a terrorizmuson gondolkodom, annak 
állami változatán főként, valami olcsó 
könyvet olvasok erről, egyébként meg ön
elvesztésben vagyok (...)” (236.) A regény
ként újraolvasott Bálnakenyér tulajdon
képpen ezt az önelvesztésben levést mint 
meghatározatlan számú és „állagú” uta
zást beszéli el. Ez fejeződik ki — nincs te
rem kitérni rá, hogy pozitív vagy negatív 
előjellel, egyáltalán bármiféle előjellel-e -  
a kelet-közép-európai ember nyugati irá
nyultságú emigrációjában (melyet — jólle
het a kiszakadás vágya hat át — a szerző 
jellemzően balkáni gesztusként leplez le), 
a rendőrgyilkos nagyapa éjszakai mene
külésében (melynek egy olyan lázálombe- 
li szubjektum-összefonódás nyújt keretet, 
ami egy kiterjedtebb vizsgálódás kereté
ben igen-igen tágas kontingenciába te-

Borbély András

Bálnakenyér

relhetné a szerzői én, az elbeszélői én
projekció és a fíkcionalitás korábban 
említett hármasát), a bűntudattól a szé
gyenig ívelő Trianon-meditációban, vagy 
a mindent átható Budapest-Kolozsvár- 
oszcillációban. Hiszen e kiüresedésben 
nem csak, azaz elsősorban nem egyirá
nyú utak munkálnak. A Bálnakenyér tö
redezett én-projekciója nagyon pontosan 
követi ezt a tapasztalatot — felépül és el
bontja magát, majd ismét felépül és is
mét elbomlik. Olykor akkor is beszél, ha 
tud, ha vall meg-nem-születettségéről, a 
létben való részesületlenségéről, úgy is 
mondhatnánk: részvétlenségéról. Ez a 
részvétlenség ugyanakkor nem viseli a 
mindentudás kolonializáló, életeket, élet- 
történeteket kisajátító gesztusait. Fojtott, 
leszorított hangon szól, „legalantabbról”, 
és amikor felépül, megszületik, ontológiai 
bizonyosságra téve szert, akkor is a meg- 
nem-születettek „hangján” beszél, mint 
Ábrahám: „nyelveken”. A hangkeresésnek 
e paradox játéka, nyelv nélküli lét és a lét 
nélküli nyelv dialektikája a Bálnakenyér 
negatív teológiájának legbensőbb alakza
ta, mely azonban csak annyiban marad
hat érvényes, amennyiben a legszemélye
sebb kiüresedés, felfüggesztődés -  mint 
„helycsinálás” -  vágya hatja át: „Ha te 
vagy könyörületes, könyörületet gyako
rolsz, ebben a könyörületben meg is kell kö
szönnöd azt, ami iránt könyörületes vagy, 
ami iránt részvétet tanúsítasz. Köszönet 
a széttaposott szarfecsedékért az utcán, 
köszönet a politikusokért, köszönet, hogy 
folyton megbántalak titeket (...), az abla
kon kidobott, szétloccsanó óvszerért, kö
szönet a reménytelenségért, a szegénysé
gért, köszönet, amiért megvetnek minket, 
hogy megvetjük egymást, köszönet a poli
tikusokért is, és igen, köszönet a halálért. 
Köszönet érte, és legyen könyörület.” (270.) 
És itt nincs irónia -  végződjön végre így is 
egy történet, éhséggel a szíjas testben.

Borbély András: Bálnakenyér. Am- 
brooBook, Győr, 2013.

*Paul de Man: A vakság retorikája: Jacques 
Derrida Rousseau-olvasata. Helikon, 1994. 
1-2, 129.

2Jorge Luis Borges: A  költői mesterség. 
Európa, Budapest, 2002., 54-55.
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Aszkézis és érzékiség 
Ulrich Seidl Paradicsom-trilógiája
Seidl trilógiájának főszereplői nők. A 

férfiak mellékszereplők, pontosabban 
a nők vágyának tárgyai. Fontos szere
pük van, de nem őket figyeljük. A ren
dező eredetileg egy filmet tervezett, 
ám a vágószobában kiderült, hogy az 
anyag túl terjedelmes és szerteágazó, 
így lett három film, amelyek a Szerelem 
(Magyarországon az erőltetett humo
rú Szerelmet a feketepiacról címmel ke
rült forgalomba), a Hit Paradicsoma és 
a Remény Paradicsoma alcímet viselik.

Csak néhány jel utal rá a filmek ele
jén, hogy ez a három nő rokoni kap
csolatban áll egymással, mégis erős 
kiindulópont lesz ez a hitelesség szem
pontjából; valahogyan megalapozza a 
valóságot, hogy azt látjuk: ebben a csa
ládban mindenki ugyanattól szenved, 
ezért nem tudnak egymásra támaszkod
ni. Rosszul szeretnek. Az első film kö
zépkorú Teresája (Margarethe Tiesel) 
cukrosnéniként (ún. sugarmama-ként), 
barátnőivel együtt vág neki a kenyai 
kéjüdülésnek, hogy megtapasztalja az 
igazi szerelmet, a fekete férfiak nyúj
totta gyönyört. Mivel először jár ott, kis
sé bizonytalan, és a pénze mellett vég
telenül kiszolgáltatott: azt szeretné, ha 
viszontszeretnék, bedől minden kedves 
szónak. A nézőnél is később jön rá, hogy 
mindez átverés, vagyis üzlet. A kenyai 
fiúk között akad ugyan néhány figyel
mesebb, aki még az otthonába is beveze
ti Teresát (amit ő valamiféle ígéretként, 
az odaadás bizonyítékaként értelmez), 
ám azok is ugyanúgy kihasználják, át
látszó hazugságokkal szedik ki belőle a 
pénzt, a szegénységük csalétek. Teresa 
többször próbálja a lányával telefonon 
felvenni a kapcsolatot, ám az nem vála
szol, még az anyja születésnapján sem. 
A barátnők szervezte meglepetésorgia 
örömtelen lesz, a film végére Teresa üre
sen és reménytelenül igyekszik végig 
azon az iszapos, süppedékeny tengerpar
ton, amely a film elején még a fekete fi
úk bőséges választékával a boldogság le
hetőségeként kecsegtetett. Kövér teste 
hol alvó Vénusznak tűnik egy kék mosz- 
kitófüggöny mögött, hol olyan, mint egy 
nagy, fehér kenyér, amely megtöretik és 
szétosztatik.

A második film Anna Mariája (Maria 
Hofstätter) Teresa nővére, aki szintén 
feláldozza testét a lelki boldogságért, 
csakhogy nem a kéj, hanem a hit oltá
rán. Ő egy feszülettel elégíti ki magát, 
képletesen és szó szerint is. Ez az a pont 
a filmben, ahol túlkapásnak érezhet
jük a nő vallási fanatizmusát, egyébként 
minden valószerűen groteszk: az alsóne- 
műs vezeklések a kereszt előtt; a szin
tetizátorral kísért, elnyekergett Bach- 
kantáta; a nappaliban összehívott Szent 
Szív Egyesület tagjainak esküje, misze
rint Ausztriát újra katolikussá teszik; a 
Mária-rádió kocsijával bejárt missziós 
körút. Anna Maria a civil életben egy ra
diológiai rendelőben dolgozik (a húga pe

dig az első film nyitányában szellemileg 
sérült gyerekeket visz dodzsemezni), de 
egy hét szabadságot vesz ki, amelyet lel
ki életének szentel. Kitakarítja a házát, 
és egy félméteres Mária-szoborral na
ponta eljár otthonról hogy idegenekhez 
kopogjon be, és együtt imádkozzanak. 
Természetesen sok nehézségbe ütközik, 
a napközben rázúduló emberi szenny
től otthon tisztul meg -  korbáccsal, sze- 
gecses övvel, térden kúszva, odaadással 
és boldogan énekelve a templomi éneke
ket. Ebbe az idillbe csöppen bele két éve 
nem látott muszlim férje, és itt kezdődik 
Anna Maria számára a pokol, a próba
tételként megélt újrakezdés fenyegetett
sége. A feszülethez meghitten beszél, de 
tolószékbe került férjével képtelen még 
az együtt reggelizésre is. Csak sejthető, 
hogy a házaspár a férj balesete miatt vált 
el, amit a nő időközben Isten ajándéká
vá minősített — a szex ugyanis a legna
gyobb bűn, ezért még verekedni is képes 
nyomorék férjével, aki szeretné felmele

gíteni kettejük elhidegült kapcsolatát, s 
ő is egyre elvetemültebben küzd igazá
ért. Mint Seidl minden filmjében, most 
is figyelemreméltó a kompozíció poéti
kája: az egyik jelenetben Nabil és Anna 
Maria a dívány két végébe húzódva ül
nek, közöttük a falon egy jéghegy képe 
látható. De mindhárom filmben gyako
ri nézőpont a főszereplő háta mögüli; a 
hát maga válik a kép főszereplőjévé, míg 
szemben áll a világgal, de kérlelhetetle
nül halad előre. A szuggesztíven allego
rikus beállítások között a kézikamerás 
felvételek adják az alapszituációk valósá
gosságát, a dokumentarista stílusjegyek 
játékfilmbe való beültetésével. A jele
netek autentikussága pedig abból adó
dik, hogy egyszerre vannak jelen ama
tőrök és hivatásos színészek, a játékuk 
improvizatív. Az életszerű inszcenírozás,

‘XjitEMmog'JiÁ?
vagyis az, hogy nincs előre megírt dialó
gus, csak a szerepkörök leírása, a szerep
lőket „helyzetbe hozza”, amely természe
tes színezetet kölcsönöz a játékuknak. 
A véletlen alakító közreműködése pedig 
valamiféle furcsa kiszolgáltatottság-ér
zéssel tölti el a nézőt is. A szereplő zava
rával mélyen azonosul, mivel az a szeme 
előtt bontakozik ki.

A trilógiában talán nem véletlenül ke
rült középre a hitről szóló darab, a tripti
chon fő helyére, hiszen ez ingázik legna
gyobb ívben a végletek között, az egyén 
és a közösség, a mennyei és pokoli, a va
lós és megfoghatatlan kapcsolatok koor
dinátájában. Erre következhet a Remény 
Paradicsoma, amelyet sokan egyenesen 
könnyednek tituláltak ebben a felállás
ban. Anna Maria unokahúga és Teresa 
lánya, a 13 éves Melanie (Melanie Lenz) 
egy fogyókúrás táborban tengeti idejét, 
mivel túlsúlyos. A szerelem az ő életében 
is felforgatja ezt az „üdülésre” szánt egy 
hetet: Melanie beleszeret a nála negy
ven évvel idősebb tábori orvosba (Joseph

Lorenz ), aki, fájdalmára, nem teszi azt 
vele, amiről a tinilány ábrándozik. Az 
edző röhejesen hatalmaskodó parancs
szavai nem gyötrik meg úgy a leánytes
tet, mint a szüntelen sóvárgás. Az or
vos nem pedofil, csak magányos, nem 
kap az alkalmon, amikor Melanie min
denféle ürüggyel naponta meglátogatja 
rendelőjében, hanem megpróbál idősebb 
barátként, támaszként viszonyulni hoz
zá. Amikor a lány egy kirándulás alkal
mával bevezeti az erdőbe, úgy ölelik meg 
egymást, mint apa és lánya — feloldo- 
zás azonban ebben a történetben sincs: 
Melanie kitörési kísérletei egyre-másra 
kudarcba fulladnak. Az intimitás meg
hittségében egyedül Melanie részesül, 
de ő is úgy, hogy csak a teste van jelen. 
Eszméletét vesztve fekszik a füvön, mi-
> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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után az orvos kimentette a diszkóból. 
Az erdó'ben nagyon szép dolog történik. 
A vágyain uralkodó férfi négykézlábra 
ereszkedik, és kíváncsian végigszima
tolja az eszméletlenül fekvő' lánytestet. 
Seidl karaktereiben az állatias azonos 
a mélyen emberivel, a szereplők ösz
tönlények, mégis nagyon erős akara
tuk van. A Remény Paradicsoma a vé
geláthatatlan diétás ebédek egyikével 
zárul, miután a gyerekcsoport ismét el
énekelheti a túlsúlyosak indulóját: „Ha 
jó a kedved, üsd a hájadat!” Az ének
lés mindhárom történetben fontos sze
repet kap, és a végefőcímek alatt is az 
adott film leitmotívumát hallhatjuk. Az 
elsőben a kenyaiak Jambo Bwanája, a 
Hakuna Matata folyik a csapból is, a hó
fehér fogsorok természetes derűje a ha
mis boldogságot sziporkázza a nyugati 
szexturisták felé. A Hit Paradicsomában 
pedig az említett kantáta kitartóan és 
kétségbeesetten lódul neki többször is, 
hogy elnyomja a férj üvöltözését, s a 
film végén az összes szakasz elhanzik 
Anna Maria puritán előadásában, mint- 
egy győzelemként.

Seidl-t legalább annyira érdekli a sze
replők környezete, mint a lelkivilága. 
Mindannyian egyedül szenvednek, még
is társaságban, mindegyiket a közege 
determinálja: a nyugdíjas barátnő, aki 
Teresát rábeszéli a nyaralásra, a hitkö
zösség, a fogyókúrás lányok. Az egyén 
azért válik ki a többi közül, hogy szemé
lyes történetét mondja el, mégis magába 
sűríti közösségének jellemvonásait.

A miliőből mindig kiemelődnek a 
szimbolikus elemek, a viszonylag kopár 
teret a realitást magukba sűrítő' szük
séges tágyak törik meg. Mert az túlzás, 
hogy belakják vagy otthonossá teszik. 
Otthonosságnak nincs nyoma, a három 
film közül még abban sem, amelyben 
a szereplő viszonylag sok időt tölt ott
hon. A Hit Anna Mariája kiüresíti tere
it, a falakat lecsupaszítja, hogy járható
vá tegye a lélek ösvényeit. Mindhárom 
főszereplő idealista, ezért a valósággal 
konfrontálódva átverődnek. Seidl doku
mentumfilmes múltja kiváló alap ahhoz, 
hogy szereplőinek az életét, ne a törté
neteit mutassa be: ehhez ugyanis nem 
kell más, csak a türelmes megfigyelés. 
Tőle tanuljuk meg, hogy a perverziók a 
mindennapiból születnek, a szenvedé
lyek egy kósza (de annál inkább men
tő) gondolatból. Seidl nem veti meg az 
embert, egyszerűen újraírja a tabukat 
— nem a meztelenség, hanem a kiszol
gáltatottság, nem a szexualitás, hanem 
a szégyenérzet az, ami kényelmetlenül 
hat a nézőre. A trilógia főszereplői any- 
nyira vágynak a Paradicsom után, hogy 
szem elől tévesztik, s ebben a görcsben 
mindhárman bűnbe esnek: a bujaság, a 
harag, a kevélység és a torkosság bűné
be. Szánalmasan forgolódnak abban a 
purgatóriumban, amelyet önnön igyeke
zetükkel teremtenek maguk körül.

LÁNG ORSOLYA

Az elsőkönyves 
daganata
Nejlonból készült jurtaszerű építmény

ben ülünk a színpadon, egymáshoz közel, 
feszengve. Miután az ültetők minden nézőt 
betuszkoltak, Balázs Attila színházigaz
gató felkonferálja az előadást, beszél a te
mesvári magyar színjátszás történetéről. 
Érdekes, de kissé ódivatúan hat az ilyes
fajta ismeretterjesztés, amit egy lapról ol
vas fel. Betéved egy-egy színész, (micsoda 
szervezetlenség! -  gondolja a néző), elájul 
egy színésznő (Valaki mentőt!) és aztán sö
tét lesz, de van zseblámpa, majd az igazga
tó abbahagyja beszédét.

A következő, mondhatni kezdő jelenet
ben, egy vidéki kultúrotthonban vagyunk, 
ahol Hajdú Szabolcs, az előadás rendező
je egy könyvbemutató moderátoraként ül 
a nézőkkel szemben. Balján Langermann 
Sándor (Szabó Domokos), ifjú író ül, aki
nek megjelent az első kötete. Jobbján csi
nos színésznő (Tasnádi-Sáhy Noémi) olvas 
fel a kötetből. Aztán kérdezni lehet a szer
zőtől. Javíthatatlan „kultúrházi” hangu
lat, hol nagyon kifinomult kérdések han
goznak el, hol egymás édesanyját emlegető 
felvetések — mindez kisebb verekedésbe 
torkollik. Következik egy másik jelenet.

A közel két órás előadás lazán, asszo

ciatív módon illeszkedő jelenetekből áll. 
A fő dramaturgiai összekötő láncszem 
Langermann, akinek nemrég hunyt el az 
édesapja. Édesanyja (akit szintén Tasnádi- 
Sáhy Noémi játszik) a temetést intézi, hú
ga (Török-Illyés Orsolya) korábban egy 
szektához elszökött és csak azért tért ha
za, hogy örökségét kikérje. Barátnője 
(Magyari Etelka), akinek az arcán néha 
púp nő ki, hűségesen ápolja kedvesét, a 
sok cigitől tüdőrákos Langermannt, akit 
közben két színésznő felkér: írjon és ren
dezzen számukra egy darabot. De alko
tói válságban szenved és a színésznők kis
sé elégedetlenek (nincs rendes szövegük). 
Főleg az egyik (Tar Mónika), aki az elő
adásban a keserű nő prototípusát alakítja 
különböző szerepeiben.

Az álomszerű jelenetekben a színészek 
különböző szerepekben tűnnek fel, hol kap
csolódnak a főszereplő életéhez, hol mint
ha inkább csak a képzeletében jelennének 
meg. Eközben az előadás kontakt-impro- 
vizációszerű jelenetei tovább erősítik az 
álomszerűséget. Az utolsó jelentben példá
ul, a tüdőrákban haldokló író növekvő da-

‘TJpEÁTKdlM
ganatát a színészek Játsszák el” úgy, hogy 
először egy színésznő „tapad rá”, majd ket
tő, halála előtt pedig már mindkét oldalán 
négy, egymást átkulcsoló szereplő mutatja: 
a daganat mi vagyunk.

Hajdú Szabolcs filmes világa (a né
ző, aki már látta egy-két alkotását, azok 
nyomait keresi e rendezésében is) vissza
köszön a színpadon felhúzott nejlonépít
ményben: semmi nem meglepő. E szür
reális világban bármi megtörténhet, egy 
tárgy bármire használható, megszemélye
síthető; például egy karosszék, akihez fe
leségül megy az özvegy édesanya, vagy a 
mentőorvos (Borbély B. Emília), aki ab
szurd módszerekkel gyógyít, az allergiás 
betegnek gitárt ad kezébe. Eközben a ren
dező szinte végig a színen, jobban mond
va a sátorban van, és ha nincs a színpa
don, akkor zongorán játszik ritmust adó 
akkordokat. Filmjeire jellemző a rendkí
vüli színgazdagság, az előadás képi világa 
azonban kopár, szürkés. A hangulat nyo
masztó, kafkai, a filmjeiben megszokott
nál szürreálisabb.

Az előadás ritmusa hullámzó, néhol fel
pörög, aztán fullasztóvá válik. Mintha a 
színészek megunták volna az improvizáci
ós gyakorlatokon alapuló jelenetek egy ré

szét, mindent gépiesen hajtanak 
végre. De lehet, hogy tényleg eny- 
nyire nyomasztó Langermann 
Sándor írói fantáziája.

Az improvizációnak köszönhe
tő számos életszerű, rendkívül 
abszurd és kacagtató párbeszéd: 
kukoricás sörről szóló végelát
hatatlan beszélgetéseket hall
hatunk, vagy a színésznők afö
lötti vitáját, hogy ki kapjon több 
szöveget. Az előadás alatt mint
ha torz tükörbe néznénk: ismer
ni véljük a látott élethelyzeteket, 
aztán azok mégis, szinte abszurd 
módon eltorzulnak. Lehet, hogy 
ez a való életre is jellemző?

Végezetül: a párbeszédek, a 
színészi játékmód valamint cse

lekményvezetés szempontjából is ta 
lán Halász Péter gondolkodásmódja kö
szön vissza. A magyarországi rendező és 
Halász-munkatárs, Vajdai Vilmos rende
zései hasonló módon meghökkentőek és 
viccesek: a cselekmény soha nem alapoz 
a nézők realitásérzékére, az ok-okozati vi
szonyok rendkívül kuszák és kiszámítha
tatlanok, a színészek sem az orosz iskolai 
átérzéssel játszanak, mintha egyszerre 
lennének két helyen. Talán Halász Péter 
szelleme Temesvárra is megérkezett.

BAKK ÁGNES
Temesvári Csiky Gergely Állami 

Magyar Színház. Hajdú Szabolcs: 
Békeidő. Szereplők: Balázs Attila, 
Bandi András Zsolt, Borbély B. Emília, 
Hajdú Szabolcs, Kiss Attila, Lőrincz Rita, 
Magyari Etelka, Szabó Domokos, Tar 
Mónika, Tasnádi-Sáhy Noémi, Török-Illyés 
Orsolya. Rendezte: Hajdú Szabolcs; dísz
let- és jelmeztervező: Iuliana Vilsan; vi
lágítástervező: Nagy András; a rendező 
munkatársa: Gálovits Zoltán.
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MÁRCIUS

ÉNTEK Levente, Albin
ZOMBAT Lujza, Magor
ASÁRNAP Kornélia
ÉTFŐ Adorján, Kázmér
EDD Olivér
ZERDA Frigyes
SÜTÖRTÖK Tamás
ÉNTEK Apolka, Zoltán
ZOMBAT Fanni, Franciska
VASÁRNAP Ildikó, Olimpia
IÉTFŐ Bors, Szilárd
[EDD Gergely
ÍZERDA Ajtony, Krisztián
CSÜTÖRTÖK Matild, Pólika
•ÉNTEK Kristóf, Lukrécia
ÍZOMBAT Henrietta, Lujza
VASÁRNAP Gertrud
IÉTFŐ Ede, Sándor
[EDD József, Jozefina
IZERDA Klaudia, Koppány
ISÜTÖRTÖK Bence, Benedek
•ÉNTEK Lea, Beáta
ÍZOMBAT Botond, Ernőire
VASÁRNAP Virágvasárnap
IÉTFŐ Mária
[EDD Emánuel, Evelin
iZERDA Alpár, Hajnalka
ISÜTÖRTÖK Gedeon, Gida
•ÉNTEK Nagypéntek
ÍZOMBAT Amadé, Zalán
VASÁRNAP Húsvét 1. n.

ÁPRILIS
1 HÉTFŐ Húsvét 2. n.
2 KEDD Húsvét 3. n.
3 SZERDA Keresztély
4 CSÜTÖRTÖK Ambrus, Csaba
5 PÉNTEK Kocsárd
6 SZOMBAT Bíborka, Édua
7 VASÁRNAP Ármin, Orsolya

8 HÉTFŐ Dénes, Lídia
9 KEDD Dömötör
10 SZERDA Ezékiel, Zsolt
11 CSÜTÖRTÖK Gemma
12 PÉNTEK Gyula
13 SZOMBAT Ida
14 VASÁRNAP Tibor, Tiborc

15 HÉTFŐ Emese
16 KEDD Bánk, Győző'
17 SZERDA Rudolf
18 CSÜTÖRTÖK Andrea, Ilma
19 PÉNTEK Emma
20 SZOMBAT Tivadar
21 VASÁRNAP Zsombor

22 HÉTFŐ Csilla, Noé, Noémi
23 KEDD Béla
24 SZERDA György, Györgyi
25 CSÜTÖRTÖK Csongor, Márk
26 PÉNTEK Ervin
27 SZOMBAT Tas, Zita
28 VASÁRNAP Valéria

29 HÉTFŐ Tihamér
30 KEDD Mariann

JÚNIUS
1 SZOMBAT Tünde
2 VASÁRNAP Anita, Etele
3 HÉTFŐ Klotild
4 KEDD Bulcsú, Ildikó
5 SZERDA Angéla, Kund
6 CSÜTÖRTÖK Norbert, Szabolcs
7 PÉNTEK Arianna, Róbert
8 SZOMBAT Medárd
9 VASÁRNAP Félix
10 HÉTFŐ Margit
11 KEDD Barna, Barnabás
12 SZERDA Józsa, Sebő, Villő
13 CSÜTÖRTÖK Anetta, Antal
14 PÉNTEK Herta, Vazul
15 SZOMBAT Jolán, Vid, Zója
16 VASÁRNAP Arany, Jusztina
17 HÉTFŐ Laura
18 KEDD Arnold, Márkus
19 SZERDA Gyárfás
20 CSÜTÖRTÖK Keve, Rafael
21 PÉNTEK Alajos
22 SZOMBAT Kriszta, Paulina
23 VASÁRNAP Zolna, Zoltán

24 HÉTFŐ Iván
25 KEDD Vilmos
26 SZERDA János, Pál
27 CSÜTÖRTÖK László
28 PÉNTEK Iringó, Levente
29 SZOMBAT Péter, Pál
30 VASÁRNAP Bese, Tihamér

MÁJUS
1 SZERDA Fülöp, Jakab
2 CSÜTÖRTÖK Zsigmond
3 PÉNTEK Irma, Tímea
4 SZOMBAT Csaba, Mónika
5 VASÁRNAP Irén, Kocsárd

6 HÉTFŐ Eliz, Ivett, Tamara
7 KEDD Dalma, Gizella
8 SZERDA Gejza
9 CSÜTÖRTÖK Gergely, Geró'
10 PÉNTEK Antónia, Jób
11 SZOMBAT Imola
12 VASARNAP Pongrác

13 HÉTFŐ Szervác
14 KEDD Bonifác
15 SZERDA Izsák, Zsófia
16 CSÜTÖRTÖK Botond, Mózes
17 PÉNTEK Andor
18 SZOMBAT Erik, Erika
19 VASÁRNAP Pünkösd 1. n.

20 HÉTFŐ Pünkösd 2. n.
21 KEDD Pünkösd 3. n.
22 SZERDA Júlia, Rita
23 CSÜTÖRTÖK Dezső
24 PÉNTEK Eliza, Eszter
25 SZOMBAT Orbán
26 VASÁRNAP Evelin, Gyöngyvér

27 HÉTFŐ Nándor
28 KEDD Csanád, Emil
29 SZERDA Magdolna
30 CSÜTÖRTÖK Janka, Johanna
31 PÉNTEK Marietta

NOVEMBER
PÉNTEK Itala, Marianna
SZOMBAT Ilka, Ingrid
VASÁRNAP Győző

HÉTFŐ Karolina, Károly
KEDD Imre
SZERDA Énók, Lénárd
CSÜTÖRTÖK Rezső
PÉNTEK Zsombor
SZOMBAT Nátánael, Tivadar
VASÁRNAP Délinké, Réka

HÉTFŐ Márton
KEDD Aba, Emília, Renáta
SZERDA Bulcsú, Szilvia
CSÜTÖRTÖK Aliz, Klementina
PÉNTEK Albert, Lipót
SZOMBAT Ödön
VASÁRNAP Geró', Salomé

HÉTFŐ Jenő
KEDD Erzsébet
SZERDA Edmond, Jolán
CSÜTÖRTÖK Olivér
PÉNTEK Cecília, Csilla
SZOMBAT Kelemen
VASÁRNAP Emma, Flóra

HÉTFŐ Kata, Katalin
KEDD Virág
SZERDA Elemér, Leonárd
CSÜTÖRTÖK Stefánia
PÉNTEK Kamilla, Taksony
SZOMBAT András

DECEMBER
1 VASÁRNAP Elza, Natália

2 HÉTFŐ Aranka
3 KEDD Ferenc
4 SZERDA Borbála, Boróka
5 CSÜTÖRTÖK Ünige, Vilma
6 PÉNTEK Miklós
7 SZOMBAT Ambrus, Ányos
8 VASÁRNAP Mária, Márta

9 HÉTFŐ Gyöngyi, Leona
10 KEDD Judit
11 SZERDA Lehel
12 CSÜTÖRTÖK Gabriella
13 PÉNTEK Luca, Lucia
14 SZOMBAT Huba, Zdenkó
15 VASÁRNAP Detre, Valér

16 HÉTFŐ Aletta, Etelka
17 KEDD Lázár
18 SZERDA Auguszta, Töhötöm
19 CSÜTÖRTÖK Nemere, Viola
20 PÉNTEK Domonkos, Otília
21 SZOMBAT Tamás
22 VASÁRNAP Anikó, Zénó

23 HÉTFŐ Viktória
24 KEDD Ádám, Éva
25 SZERDA Karácsony 1. n.
26 CSÜTÖRTÖK Karácsony 2. n.
27 PÉNTEK Karácsony 3. n.
28 SZOMBAT Apor, Ráhel
29 VASÁRNAP Tamás

30 HÉTFŐ Dávid, Zoárd
31 KEDD Szilveszter
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CSÍKI ANDRÁS 
Kényelmes térfelek
„Véleményünk szerint pilla

natnyi indulatoktól vezérelten 
nem lenne szabad veszélybe so
dorni azt a folyamatot, ami két
ségtelenül elindult, minden iga
zi szurkoló örömére!”

Egervári Sándor értékelése

„s a magyar futball snja mellett 
hol eddig oly vígan toroztál 
lassan felvált egy új korosztály 
a szívük már nem úgy dobol 
a futball nem menny és pokol 
nem ó'si dráma már nekik 
legtöbbször meg se verselik „ 
Varró Dániel:

ha szívemen a félelem

„Lehasználtan jöttek 
És harmincévesen,
Vizes tagokkal, fölöslegesen; 
Ami döntött: az úri ösztönösség, 
Amivel mint valami parasztos 
Eló'szobáztatás kísérletét, 
Söpörtek félre mindent,
Ami próbajátékra utalt.” 
Szálinger Balázs:

Otthon rend van

8:1
melegítéshez 
kényelmes térfelek 
hitek hangzatok

tételek
tizenegy huszonegy 
negyvenegy 
húsz év harminc 
egyre megy 
a fenébe is 
egyre megy

mészvonallal 
rajzolt sírhelyek 
„újult erővel” 
s a megmeredt 
„megyünk előre”
„csak a következőre” 
közhely közröhej 
köztörvény
nincs a győzelemhez vény

s az avítt viták 
a táltosok 
vízen járók s a 
mágusok
importból keretből
kimaradt
Mohácsként
évente ránk szakadt
eltaktikázott
verejtékezés

melegítésihez 
kényelmes térfelek 
hitek hangzatok 
tételek
semmi végeredmény 
csak félidők
nincs a győzelemhez vény 
a jobbak ÓK 
de a kivégzett

trénerek vérétől 
zöld a gyep

mesterek!
kik labdát lábhoz
fűztetek
kik miatt esetük 
sok gyerek 
s botlik ez a 
hányszor tizenegy 
könyörüljetek 
labdánkra 
hálót szőtt 
három évtized

ne bennetek? 
a balbekk 
a kapus a fedezet 
a váltó mi 
meg nem válthatott 
a gyúró a göröngy 
a jogdíj
a tészta árthatott 
egy árva szurkoló 
nem sok
annyi sem marad

vagy maradnak 
a fakírok 
a mazochisták 
a napraköpködők 
s a sörlögybölők 
a kerítésekre 
kifeszített testek 
ordító szájak 
mik szövetséget 
s elnökségeket 
nyelnek el

s énekelnek mint 
fürdőcsempe-fényben 
vagy lábáztatáskor

és maradnak a 
spílerek
a luftballonrúgók 
a díszpáholyok 
népe a licenc 
s a rigmus is 
marad
és dagadnak a 
a dresszek 
az öltönyzsebekben 
vezetett számlák 
s az örök rangadók 
szentsége aurája 
a szétvert metró 
is marad

s a tízmillió 
kapitány falba fejel 
örvénylő kezdőkörök 
izzó kornerek 
s lesre állított 
falábak kísértik 
időt kér időt 
még a hőguta 
a görcs
a lenyelt nyelv előtt 
és Cserét! Cserét! Cserét! 
ivószünet 
fáslijég
féltégla bíróverés 
vagy legyen elég 
a nagyon kevés?

‘KÓCD'EX -
[...] A vendégló's hagyományokat követve Gundel Károly az 

első időkben maga vásárolt be a piacon. Később, amikor bérbe 
vette először a Royal, majd 1927-től a Gellért Szálló éttermét, 
erre már nem maradt ideje, sőt, a díszvacsorák és banket
tek foglalták le. Miközben szívügyének tekintette a városli
geti vendéglőt, vonzották a nagyszabású, sokszor több száz 
vendégre terített, csillogó ebédek és vacsorák. Ezeket nagy si
kerrel rendezte meg, a menü is kifogástalan volt, így aztán 
egymást érték a megbízások.

A Gundel étlapjait tanulmányozva megállapíthatjuk, nem 
a bőség, még kevésbé a fennköltség, inkább a háziasság jelle
mezte. Azt gondoljuk — anélkül, hogy a vendéglátós szakember 
szerepében tetszelegnénk -, ilyen kínálattal kellene várnia a 
vendéget manapság egy magyarosnak mondott vendéglőnek. 
Keveset, de az legyen kifogástalan -  ez lehetett Gundel Károly 
jelszava. A fia visszaemlékezésében olvasható, hogy hónapokig 
kísérleteztek például a bakonyi mártással, hogy megtalálják 
a paprika és a friss gomba legkedvezőbb arányát. Az étlapon 
megfért egymás mellett a krumplileves és a teknősbékaleves 
(az Újházi-leves és a palócleves rendszeresen szerepelt, ebből 
Gundel nem engedett), az orsovai kaviár a töltött karalábéval, 
a filet de boeuf a paprikás csirkével. Az utóbbi egyébként — a 
borjúpörkölt, a libasült-libamáj, rántott csirke, és a kolozsvári 
káposzta társaságában -  szinte soha nem hiányzott az étlap
ról. Télen a disznótoros sem. Az idénynek megfelelő zöldségek, 
főzelékek is mindig szerepeltek a kínálatban, de ne különle
gességekre gondoljunk, hanem tökre, babra, spárgára, spe
nótra, zöldborsóra. A készételek mellett lehetett rendelni „rög
tönzöttet” — ma ezt frissensültnek mondjuk —, vagy aki nem 
akart sokat enni, hideg és meleg előételek között válogatha
tott. A kínálat a békacombtól a tormával tálalt debrecenin át,

a kocsonyákon át a prágai sonkáig terjedt. Ha szezonja volt, 
még a hónapos retek is megjelent az étlapon.

Feltűnő, hogy Gundel Károly milyen nagy figyelmet szen
telt a halételeknek. Balatoni süllő, fogas és kecsege mindig 
volt a konyhán, de aki rákpörköltre, scampira vagy langusz
tára vágyott, megkaphatta. Ezek részben magyaros ízlés sze
rint készültek, részben franciás mártásokkal. A desszertek 
választéka — „tészták” címszó alatt — ugyanilyen kettőssé
get hordozott. Kaphatott a vendég marrasquino krémet, de ré
test mindig, sőt, lángost! Az európai színvonalú sajtkínálat az 
évek során alig változott, de a dőry (pálpusztai) soha nem hi
ányzott, miként a liptói túróból (brindzából) készült körözöt
tet is mindig lehetett rendelni.

A konyha szervezettsége, szakosodása ma is bőven meg
állná a helyét. Dolgozott ott külön hússütő mester, főzelékes, 
és levesfőző szakácsnő, mártásszakács (a raguk és krémle
ves is hozzá tartoztak), franciás fogások szakácsa, ketten pe
dig az általuk készített savanyúságokat, befőtteket tálalták. 
A rétes szakácsné külön személyzettel dolgozott. (A rétes lel
ki kérdés lehetett Gundel számára, hiszen már édesapja is az 
István Főherceg almás és káposztás rétesére volt a legbüsz
kébb). Végül ne feledkezzünk meg az egész rendszert felügyelő 
séfről, Rehberger Elekről (1890-1965), aki szinte családtag
nak számított.

Gundel Károly alkotó fantáziájának több tucat jobbnál 
jobb ételt köszönhetünk. Parajágyon, burgonyakoszorúval 
és Béchamel-mártással sütött balatoni fogasát vagy gom
bás-sonkás borjúbordáját senki nem emlegeti, ellenben a 
Gundelpalacsintáról mindenki tud.

F E H É R  BÉLA: V ilá g h ír ű  v e n d é g lő  a  vá ro s lig e tb en .  
(G undel K áro ly  130) H ÉV ÍZ, XXI. év fo ly a m , 2013/6
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Januári évfordulók
1 -  100 éve született Donalitius litván költő

250 éve született Johannes Kinker holland költő 
80 éve halt meg Jakob Wassermann osztrák író

2 -  160 éve született Czóbel Minka költőnő
3 -  2220 éve született Marcus Tullius Cicero római író
4 -  120 éve születelt Ion Dongorozi román író

60 éve halt meg Elena Faragó román költőnő 
260 éve született Luigi Fiacchi olasz költő 
410 éve született Jean de Mairet francia író 

5 —40 éve halt meg Illyés Béla író
490 éve halt meg Marko Marulic horvát költő

6 -  180 éve született Alexandru Sihleanu román költő
7 -  570 éve született Pandolfo Collonuccio olasz író
8 -  190 éve született William Wilkie Collins angol író

220 éve halt meg Justus Möser német író 
690 éve halt meg Marco Polo olasz író

9 -  185 éve született Thomas William Robertson angol író
480 éve halt meg Johannes Turmair bajor történész

10 -  90 éve született Alia Marjatta Meriluoto finn költőnő
200 éve született Audrey Thomas de Vere ír költő 

1 1 - 8 0  éve halt meg Joao Grave portugál író 
120 éve szülelett Kádár Imre érdélyi író

12 — 185 éve halt meg Karl Wilhelm Friedrich Schlegel
német kritikus

13 — 180 éve született Manuel de Jesús Galván dominikai író
14 -  220 éve született Erik Sjöberg svéd költő
15 -  135 éve születeti Mazo De La Roche kanadai író

200 éve született Pierre Jules Hetzel francia író
16 -  220 éve halt meg Edward Gibbon angol történész

60 éve halt meg Mihajlovics Prisvin orosz író 
130 éve született Jules Supervielle francia költő

17 -  130 éve születeti Gábor Andor író
185 éve születeti Anton Naum román költő

18 — 100 éve szü le te tt A rno Schm idt ném et író
19 — 285 éve halt meg William Congreve angol drámaíró
20 — 235 éve halt meg David Garrick angol drámaíró
21 -  160 éve született Julius Kari Beloch angol történész

200 éve halt meg Bernardin de Saint-Pierre francia író
22 -  35 éve halt meg Boér Géza erdélyi költő

390 éve született Dosoftei román egyházi író
285 éve szü le te tt G otthold E ph ra im  L essing ném et író
510 éve h a lt  m eg T em esvári P e lb á rt hitszónok

23 -  340 éve született Lambert ten Kate holland filozófus
24 -  150 éve születelt Beatrice Harraden angol írónő
25 -  140 éve született William Somerset Maugham angol író
26 -  135 éve szülelett Lode Baekelmans holland író
27 -  160 éve h a lt  m eg A ranyosrákosi Székely S ándor költő

185 éve született Ján Botto szlovák költő 
200 éve született Johann Gottlieb Fichte német filozófus 
140 éve született Dario Niccodemi olasz drámaíró

28 -  150 éve született Joseph Bédier francia kritikus
260 éve h a lt  m eg Ludvig Holberg d án  költő 
70 éve h a lt  m eg K orvin S ándor erdélyi költő

29 — 40 éve h a lt  m eg H erb ert E rn e s t B ates angol író
135 éve szü le le tt Józef Holly szlovák író

30 -  190 éve született Joao de Andrade Corvo portugál író
31 -  210 éve született Bajza József kritikus

70 éve halt meg Jean Giraudoux francia költő 
160 éve halt meg Silvio Pellico olasz író

Vizek
VÍZSZINTES
1. Curtius Rufus aforizmá

ja; első rész. 11. Kalapszél. 
12. Történelmi „köznév”. 13. 
Lángelme. 14. 476-ig tartott. 16. 
Kettős betű. 17. Bemosdat! 18. 
Szervái. 20. Nyakkendő, ango
lul. 21. ... Aida; filmszínész. 22. 
Bimbós ...; főzeléknövény. 24. 
Közlekedési pálya. 25. Értékesít. 
27. Butító bor. 29. Curtius Rufus 
aforizmája; második rész. 32. 
Világos angol sör. 34. Árulkodó 
jel. 35. Igen, oroszul. 36. Trom
bitahang. 38. Elemi parány. 39. 
Elvetve kikel. 41. Gyúlékony, 
édeskés szagú gáz. 43. Számos. 
44. Éneklő szócska. 46. Földből 
felszínre hoz. 47. Átölel. 49. 
Tehát, latinul. 51. Hibajegyzék.

FÜGGŐLEGES
1. Párosán lakkoz! 2. Vissza

vesz a tempóból. 3. Olasz kar
mester (Alberto). 4. Vajda János 
múzsája. 5. Római 2001-es. 6.

Egyhangú tréfa! 7. Alaszkai fo
lyó. 8. Fiókba helyez. 9. Betéti 
társaság, röviden. 10. Lentről. 
14. Bicikli falhoz támasztása. 15. 
...-móg; zsörtölődik. 18. Ház al
só, stabil része. 19. Éldegél. 20. 
Kirándulás. 21. Kedvelt gyü
mölcs. 23. Nősténye a kanca. 25. 
Bent leönt! 26. Kertgazda szé
gyene. 28. Porció, dózis. 29. Nem 
dolgozó méh. 30. Francia nagy
város. 31. Romi lényege! 33. 
Lakat két vége! 35. Indián törzs. 
37. Istenverte. 38. A szöveg kö
vetkező részében. 39. Mély han
gú zúgás. 40. Curtius Rufus afo
rizmája; harmadik, befejező rész. 
42. Azonos betűk. 43. Utód. 45. 
Angyalrang. 47. Maláj földszo
ros. 48. Sásztri egyik személy
neve. 50. Gitárhúrok! 51. Közeire 
mutató szócska.

R.T.
A Helikon 23. számában kö

zölt Gordiuszi csomó című rejt
vény megfejtése: Ne vágd ketté, 
amit kioldhatsz. Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA »948410 000065 52
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A CO M M U N ITA S A LAPÍTV Á N Y

Proiect realizál cu sprijinul Primariei §á Qxisiliului local Chij-Napoca.

Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala ésVárosi Tanácsa is támogatja 

Proiectul sus£ne candidatura cra§ului Quj-Napoca la tiüul de Capitalá Culturalá Europeaná2021 

Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyito tt pályázatát 

Kiadványunk a Román K ulturális M inisztérium  támogatásával jelenik meg
Vis ít  clu j

The Heart o f Transylvania
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