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Szolzsenyicint idézve
„Berzsenyit idéztük Európa rémes híreire”

Radnóti

(Prelúdium) Az avarra hulló puha hó. Maga a csend. 
(„Emlékezz arra, hogy a csend sokszor a legjobb válasz”) Hét esz
tendeig keserves, izzasztó munkára kényszerült. (Kérdezzétek 
meg a fákat!) A fagy fegyelme... és az erdei rengeteget behava
zó csendé.

A frissen hullt hó néma tisztasága ölelt körül mindent, jól em
lékszik rá, akkor is, midón belefogott volt az Ivari Gyenyiszovics 
egy napjába... (Néhány lépés, rátalálva az ösvényre -  nem ítélet 
hangzik el, csak tűnődés az emberi lét lehetőségeiről, fogyatékos
ságairól.) Az ember nem mindenre, de sok mindenre képes, mond
ja. A meghurcoltatás éveire, a Gulágra gondol mindenekelőtt. Az 
emberi kegyetlenség, a rossz megfékezhető, ha van melletted vala
ki, aki képes jót cselekedni („a napocskát ott már nem érezte oly go
nosznak”) nem csupán önmagáért, de másokért, érted is.

Mi határozza meg a lélek »életkorát«? Együtt szenved a test
tel. Visszapillantva, mégis: más idősíkokban él/t/ a lélek. Midőn 
először ment kihallgatásra!... Maga előtt látja azóta is a megsem
misítésre váró, a közte és a vallatója között az íróasztalon maga
sodó kéziratcsomót. 1917 után minden megváltozott; elfojtottak 
minden igazságot, elégették a valós tényeket megörökítő doku
mentumokat. Az ő háborús naplóját is, az ifjú frontharcos fel
jegyzéseivel teleírt öt noteszt.

(Fúga) Az emberi összetart/oz/ás percei (?), az elszabadult ön
zés, gyilkolás közepette is („kemények voltunk és súlyosak, mint 
a hegyek”)* szabadon venni lélegzetet! Nincs eleve kijelölt út... 
csak egy ösvény. Persze, el ne bujdokolj -  még ha „jó lenne messze 
és műhelyben élni csak”**; de hadd gyötörjenek halálod órájáig a 
gondolatok... Akár ezen a sétán Szolzsenyicinnel.

Hatalmas ember lehetett valamikor. Mint széljárta havasok 
lakói visszafogottan, halkan (nem úgy, mint a törékeny Radnóti, 
aki „kicsit skandálva” olvasott fel), kemény lélekkel emlékeztet a 
hivatalnok-gesztussal, csinovnyik-vigyorral gyakran oly könnye
dén betemetett régi bűnökre.

Európa s Amerika rémes híreitől letaglózva, lehet-e őt idézni 
ma?

Leveszem a polcról a könyvet. Akkoriban még „a maga ember
iét alatti életét” tengette a fogolytáborban, a sztyeppén valahol. 
Hat évtizede -  sok vagy kevés?... (Rábólintva -  mindegy, mire -, 
a párolgó meleg ételek fölött.

Csak odáig soha ne, hogy le kelljen köpd magad.
Fölnéz, hosszan, a fénylő magasba. Egy sóhajtás. Az erdeife

nyő tökéletessége láttán: mert talpon fogadja a halált.

^Radnóti Miklós: Berzsenyi Dánielről
** Radnóti: írás közben

O L V A S Ó I N K
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Pozsony Ferenc
akadémikussal, néprajzkutatóval

*

Értékmentés katedrán
és terepen
-  A  háromszéki Zabolán, jó  gaz

dacsaládban születtél. Már kezdettől 
egyértelmű volt, hogy szüleid értelmi
ségi pályára állítanak?

-  A három széki székely családok 
m inden nemzedékében legalább egy 
gyerm eket tovább ta n ítta tta k . Ez így 
volt az én fam íliám ban is. Amikor 
1962-ben elvették a gazdacsaládok 
létalap ját és stá tu szát jelentő föl
deket, új s tra tég iák a t kellett kidol
gozniuk. Ez a tá rsadalm i csoport az 
erőszakos kollektivizálás u tán i évti
zedekben, szám arányához képest is, 
nagyon sok fia ta lt továbbtanulásra 
serkentett. Szüleim engem és testvé
rem  tudatosan  az értelm iségi pályá
ra  készítettek.

-  A  magyar-orosz szakos diplomás
ból hogyan lesz néprajzos?

-  Ez voltaképp kényszerpálya volt. 
A népi k u ltú ra  irán ti tudatos érdek
lődésem m ár gyermekkoromtól egy
re határozottabban kibontakozottt. 
Amikor 1974-ben utolsó éves vol
tam  a kovásznai középiskolában, ta 
nára im  (Gazdáné Olosz Ella, Gazda 
József, Szabó Gyula és Fábián Ernő) 
m indent m egm ozgattak azért, hogy 
Salam on Anikó u tán  én is népraj
zot tan u lh assak  Budapesten. Az ak
kori hatalom  m indezt teljesen m ás
képp gondolta: 1974-1976 között 
m unkaszolgálatos katona voltam. 
Leszerelésem u tán  határoztam  el, 
hogy m agyar főszakra felvételizek,

mivel azon a szakon általános etnoló
giát, népköltészetet, nyelvjárástant, 
nyelvtörténetet tanulhatok.

-  De m ár korábban is végeztél tudo
mányos ku ta tást...

-  Az egyetemi évek a la tt tovább
folytattam  a korábban elkezdett há
romszéki balladagyűjtéseim . A m a
gyar ajkú cigányok virrasztóiban 
rögzített balladákat egyetemi éveim 
a la tt elsősorban A ntal Árpád irány í
tá sa  m ellett dolgoztam fel rendsze
resebben, Péntek János pedig más 
tájegységek és m ás tém ák  felé te 
relte az érdeklődésem. Az á lta la  ve
zetett kurzusok, szem inárium ok és 
szakm ai kirándulások alkalm ával 
újabb és újabb szakirodalm at, k u ta 
tási és elemzési módszereket ism er
hettem  meg. A kolozsvári m agyar 
tanszékek oktatói akkor nagyon a la 
pos és rendszeres filológiai ok tatást 
valósítottak meg. Egy-egy évfolya
mon álta lában  csak 15-20 hallga
tó tanu lt. Közülük sokan a tudom á
nyok közelében m aradtak . Az A radi 
József, Nagy Olga és Péntek János 
á lta l 1978-tól vezetett Korunk folyó
ira t Társadalom néprajzi Köre pedig 
tovább fokozta a falusi tá rsada lm ak  
irán ti érdeklődésem. Kallós Zoltán 
elsősorban a moldvai csángó, Binder 
Pál pedig az erdélyi szász k u ltú ra  
m egism erésére serkentett. A nagyon 
szigorú határellenőrzések közepet
te is elju to ttak  a m agyar néprajztu
domány legújabb eredményei, kötetei

Hlavathy Károly felvétele

hozzám. Szüleim és családom pedig 
folyam atosan nagyon jelentős anya
g iakkal tám ogatták  kutatóm unkám .

-  Nagy váltás volt-e a kézdivásár- 
helyi csavargyári líceumi katedráról a 
kolozsvári egyetemi katedrára kerülni 
oktatóként?

-  Péntek János 1990. m árci
us 18-án, am ikor Kolozsvárt meg
a lak íto ttuk  a K riza János Néprajzi 
Társaságot, Keszeg Vilmossal együtt 
meghívott az egyetemre, ahol októ
ber elsejétől m ár el is kezdődött a 
néprajz oktatása. H a most visszate
k in tek  az akkori merész m eghívásra 
és lépésre, azt érzem, hogy igencsak 
nagy váltás volt. Egyszerre kel
le tt bepótolnunk m indazt a tudást, 
am it csak rendszeres néprajzi, egye
tem i képzéssel lehet igazán megsze
rezni. Nagyon sok szem inárium on, 
konferencián ve ttünk  részt, ahol a 
m agyarországi szakm a legkiválóbb 
kutató i ad ták  á t önzetlenül tu d ásu 
kat, tanu lm ányaikat és könyveiket. 
U gyanakkor Péntek János olyan dok
tori iskolát szervezett nekünk, mely 
pár év a la tt elm élyítette, tovább gya
rap íto tta  és rendszerezte elméleti, fo
galmi és m ódszertani ism ereteinket, 
elemzési és értelm ezési készségein
ket. Nagyon sokszor együtt tan u l
tu n k  kiváló d iák jainkkal, akiknek 
kérdései, megjegyzései és értékelései 
folyamatosan és szervesen beépültek 
tudományos és oktatói m unkánkba.

-  M ár kézdivásárhelyi tanárkodá
sod alatt legfontosabb feladatodnak a 
diákjaiddal történő' kapcsolatépítést, 
közös programok, honismereti túrák, 
kirándulások szervezését tartottad  
egyik fő  feladatodnak. A  kolozsvá-

P O Z S O N Y  F E R E N C
1955-ben született Zabolán. Középiskoláit a kovásznai líceumban vé

gezte (1974), majd kétévi sorkatonai szolgálat u tán  1981-ben szerzett 
m agyar szakos tan ári diplomát a Babe§-Bolyai Tudományegyetemen. 
Ugyanott nyerte el az etnológiai tudományok doktora címet is (1997). Az 
1976-77-es tanévben helyettes ta n á r szülőfaluja általános iskolájában; 
1981-től Kézdivásárhelyen általános iskolai, majd 1982-90 között kö
zépiskolai ta n á r  az Ipari Líceumban. 1990-től a BBTE M agyar Nyelv és 
K ultúra Tanszéke keretében a néprajz szakon egyetemi adjunktus, 1998- 
tól docens, Erdély társadalom néprajza, együtt élő népeinek kultúrája, a 
népszokások és együttélési modellek vizsgálata tárgykörökből ta rtja  elő
adásait. K utatási területe: a moldvai csángók népköltészete, társadalm a 
és identitása; az erdélyi szászok társadalom szerkezete és népszokásai; az 
erdélyi m agyar szórványközösségek családszerkezete; interetn ikus kap
csolatok; cigány közösségek. Alapítója és elnöke a K riza János Néprajzi 
Társaságnak; tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, az Arbeitskreis für 
Siebenbürgische Landeskunde társaságnak  (Gundelsheim-Heidelberg), 
1996-tól választm ányi tagja a Nemzetközi M agyar Filológiai Társaságnak. 
2010-ben a M agyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották.
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ri néprajzi tanszék professzoraként is 
több szakm ai kirándulást, terepgya
korlatot szervezel egy-egy évfolyam 
hallgatóinak. Melyek ezeknek a közös 
programoknak a céljai?

-  Középiskolai tan árk én t néptánc
együttest, hegyi és honism ereti tú rá 
k a t szerveztem és vezettem. Amit ak
kor nem lehetett á tadn i a hivatalos 
órák a la tt, igyekeztem m indazt ol
dottabb keretek között belepalántálni 
diákjaim  leikébe, gondolkodásába és 
értékrendjébe. Egyetemi tan árkén t 
is úgy véltem, hogy terepközeiben a 
falusi k u ltú rák n ak  számos olyan ve- 
tületével ism ertethetem  meg fia ta 
labb kollégáimat, am it sokszor nem 
is lehet m egtenni a ka ted ra  melló'l. 
Mindig úgy éreztem, hogy csapat
m unkában jóval többet érhetünk el, 
m int m agányosan. Ezeknek a te rep 
m unkáknak  közösségépítő szerepe is 
jelentős.

-  Szakm ai berkekben rendkívüli ér
demedként tartják számon a diákjaid  
magad köré szervezését, néprajzos ge
nerációk kinevelését. M intha ez nem 
csak a szakm ai életre történő' felkészí
tés része lenne...

-  Erdélyi tájainkon nagyon sokan 
úgy ta rto tták , hogy életük végén ve
lük együtt k ihal saját szakm ájuk, tu 
dom ányáguk is. T anártá rsa im m al 
együtt vallom, hogy nem csak a k a 
ted ra  közelében, hanem  azon kívül 
és azu tán  is követnünk és segítenünk 
kell az u tánunk  következő nemzedé
kek m unkáját, szakm ai kibontako
zását. Mivel a rom ániai tudományos 
intézményekből (akadém iai in téze
tekből, múzeumokból) 1972-1989 kö
zött, sőt 1990 u tán  is rendre „kikop
ta k ” a m agyar szakemberek, még 
napjainkban is nagyon sok gonddal 
já r  á llást terem teni azokban a leg
tehetségesebb fia ta l tudósainknak, 
helyzetbe hozni őket a hazai, a m a
gyarországi és az európai tudom á
nyos élet keretében.

-  Egykori diákjaiddal az utóbbi 
években közösen írtatok, szerkesztette
tek és adtatok ki néprajzi, antropoló
giai köteteket.

-  Elsősorban a moldvai csángó és 
az erdélyi szórvány közösségekben 
m egszervezett je lenkutatások ered
ményeit m u ta ttuk  be közösen először 
különböző tudományos rendezvénye
ken, majd szakm ai szempontból a la 
posabban m egszerkesztett kötetek
ben. Ez a kalákában , közösen végzett 
m unka felkészítette fia ta lja inkat a r 
ra  is, hogy igényesebben megszer

kesszék előbb dolgozataikat, majd 
tanulm ányaikat, később pedig dok
tori dolgozataikat. A K riza János 
Néprajzi T ársaság  keretében külön 
sorozatot is kezdem ényeztünk fia
ta l, pályakezdő kollégáink írása in ak  
megjelentetésére. Legjobb tan ítv á 
nyaink sikeresen továbbléptek, s fo
lyam atosan szakszerű tudományos 
értekezéseket valósítanak meg.

-  Szerteágazó szakmai érdekló'- 
désed egyik vonala a nemzetiségek 
együttélésének vizsgálata mentén bon
takozott ki. A  székely, román, cigány 
lakosságú falu, Zabola jó  terepnek bi
zonyult ehhez a témához. Hogy kerül
tek a képbe a csángók és a szászok, 
jóval korábban, m int a székelyföldi et
n ikum ok?

-  M ár 1970-től tudatosan  gyűjtöt
tem  három széki m agyar ajkú cigány 
közösségekben. H abár gyermekfejjel 
m egism ertem  a moldvai csángók vi
lágát, tudatosabban csak egyetemi 
tanulm ányaim  idején kezdtem el ve
lük foglalkozni. Közben döbbentem 
tapasztaltam , hogy a transzszilva- 
n is ta  Erdély m ásik harm adát alko
tó szászság hirtelen  eltűn ik  a régió 
etn ikai, gazdasági, felekezeti és ku l
tu rá lis  szerkezetéből. A szász közös
ségek k u ta tá sá t elsősorban Binder 
Pál és feleségem családja serkentet
te. Közben azt is tapasztaltam , hogy 
egy-egy moldvai csángó faluban jóval 
többet k u ta ttak , m int Székelyföld 
egy-egy belső tájegységében (pl. a 
N yárád mentén, Orbaiszéken stb.). 
Az utóbbi években a rra  összpontosí
to ttunk , hogy feltárjuk Székelyföld 
ku ltu rális  örökségét, felzárkóztatá
sának  és modernizációjának reális 
esélyeit.

-  A kik ismernek, intézményalapító
ként is számon tartanak. Háromszéken 
az 1970-es évek elején több gyűjte
mény múzeum m á intézményesült, 
pl. Csernátonban, Kézdivásárhelyen, 
Baráton. A  zabolai helytörténeti és 
néprajzi kollekció létrejötte is ebbe az 
értékmentő', intézményépító' vonulatba 
illeszkedik?

-  Szerencsés csillagzat a la tt szü
lettem  és nevelkedtem. Az 1968-as 
eseményeket követő ideológiai lazí
tá s  éveiben végezhettem középiskolai 
tanulm ányaim , am ikor környezetem 
ben egyre több kiváló helytörténe
ti és múzeumi gyűjtemény jö tt lé t
re. Gazdáné Olosz Ella, H aszm ann 
Pál, Kallós Zoltán, Kónya Adám, 
Lackovits Emőke és Szentim rei 
Ju d it messzemenően tám ogatta  t á r 
gyi gyűjteményem létrehozását, gya

rapodását és szakm ai feldolgozását. 
Előbb csak a zabolai székely családok 
tárgy i ku ltú rája  irán t érdeklődtem, 
majd egyre tudatosabban gyűjtöttem  
a Moldvában élő csángó m agyarok 
tárgy i örökségét is. Úgy gondolom, 
hogy akkor jól döntöttem: azt a tá r 
gyi világot azóta m ár végleg elsöpör
te a modernizáció és a globalizáció. 
Ez a tá rgy i univerzum  voltaképp az 
erdélyi és a moldvai m agyarság ku l
tu rá lis  örökségének egyediségét és 
sajátosságait reprezentálja.

-  És a kolozsvári Kriza János 
Néprajzi Társaságot milyen felismerés 
hívta életre?

-  N em zedéktársaim m al együtt úgy 
gondoltuk 1990-ben, hogy önálló tu 
dományos, érdekvédelmi intézm ényt 
kell a lak ítan u n k  ahhoz, hogy szak
m ánk és diszciplínánk felzárkóztatá
sát reá lisan  elősegíthessük. Egészen 
1990-ig sok gyűjtő végzett nagyon ér
tékes m unkát Erdélyben, de összma- 
gyar vagy európai mércével m érhe
tő  eredm ényt m ár jóval kevesebben 
tu ta k  elérni. Komoly tudományos 
eredmények m egterem téséhez pedig 
komoly, k iszám ítható  intézményes 
h á tté r szükséges.

-  A  kolozsvári néprajz tanszék 
nagy elismertségnek örvend a magyar 
nyelvterületen, és nemcsak...

-  A Babe§-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Néprajz és Antropológia 
Tanszéke folyamatos, kitartó és csa
patban végzett munkával számontar- 
tott tudományos eredményeket ért el 
Erdély, Románia, Magyarország és 
Európa szintjén. Eredményeinket az is 
minősíti, hogy nemcsak a doktori vagy 
a m esteri program jainkba, hanem  
alapképzésünkbe is egyre több m a
gyarországi fia ta l kapcsolódott be. 
Tanszékünk m unkaközössége k ita r
tó m unkával hatékonyan elősegítette 
e tudományos diszciplína m egújítá
sát és korszerűsítését is. U gyanakkor 
úgy érzem, hogy legtöbbször sikere
sen meg tu d tu k  őrizni a megfelelő 
egyensúlyt a folyamatos újítás és a 
józan hagyományőrzés között.

-  Eddigi eredményeid elisme
réseként több rangos szakm ai d í
ja t kaptál, 2010-ben pedig a Magyar 
Tudományos Akadém ia külső' tagjává 
választott. Hogyan értékeled ezt?

-  Ez még több megfontoltságot és 
sok-sok felelősséget kér.

KINDA ISTVÁN
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KORPA TAMÁS

T ex tu á lis  tü k rö k  -  k ö ze líté sek
Szilágyi Domokos levelezéséhez
„Őrizz meg és emlékezz”
(a Leká Dodi kezdetű sabbat-énekbó'l)

„Ma este indulok Vásárhelyre (sajna, 
nem tudom, hányadika és milyen nap 
van, de remélem, ezt a levelet még meg
kapjátok).”

CSzilágyi Domokos Méliusz Józsefhez)

Az elmúlt évek Szilágyi Domokos mű
vészete és alakja köré szerveződő kiad
ványai egy korábban hagyományozott 
Szilágyi-kép kiegészítő újraszituálásá- 
ra tettek érezhetően tudatos kísérletet. 
A költőre való emlékezés ugyanis ideigle
nesen -  a 2006 óta a társadalmi nyilvá
nosság számára ismertté vált -  ügynök
jelentések felől szerveződött át. Mindez 
az életmű tükrében idővel jelentheti egy
részt az eddig kanonizált mnemotechni- 
kai alakzatok teherbíró képességének 
vizsgálatát, új szövegkezelési-értelme- 
zési aspektusok legitimálási lehetősé
geit, ugyanakkor -  szemmel láthatóan 
-  jelentheti a költészeti episztémé életraj
zi vonatkozásaira apelláló, tematikusán 
azonosító interpretációk térnyerésének 
veszélyét is.

Az emlékezetben őrzött kép (és itt nem 
a Szilágyi neve alá rendeződő versek
re és azok recepciójára gondolok kizáró
lag) életrajzi átdolgozásának, a felszínre 
került zavar biográfiai epizódokba app
likálásának, időben és térben való elhe
lyezésének tiszteletreméltó, és legalább 
ennyire tanulságos kísérlete a Szilágyi 
Domokos családi levelezése címet viselő 
kötet. Jelen értekezés -  szemléleti optiká
jában tudomásul véve a palimpszesztus- 
szerűen felülíródó és bővülő narratívák 
és interpretációk műveleteit — a Családi 
levelezés és a Visszavont remény című le
vélkötet képelméleti és textuális vizsgá
latára törekszik. Feltevésünk szerint a 
fenti gyűjtemények nem pusztán emlék
állítási és reprezentációs aktusok, hanem 
olyan textuális kalandot ajánlanak, mely 
az emlékezés szubtilis drámáját (és e drá
mához kapcsolódó, belőle következő szö
veg- és képelméleti tanulságokat) is ma
gába foglalva szembesít a feltárulás és 
leplezettség dialektikájával.

Az emlékezet mint struktúra és képes
ség eseményeket rögzít a papír felületére, 
a nyelv médiumában. A rögzítés interp
retálása és szerkesztése annak a kép
nek, melyet a levélíró látványként és ol
vasandó üzenetként a címzettnek kínál 
fel. A nyelvhasználatból derül ki, hogy 
az író milyen szerepre tart igényt, és mi
lyen szerepet szán a címzettnek, akinek 
olvasási praxisában végbemegy a világ
ként vagy valóságként észlelendőnek az

aktualizálása. A címzettben (a Családi 
levelezésben többnyire a „Kedveseink”, 
illetve „Kedves Kuliék”, a Visszavont re
ményben „Édes öregem” megszólítás jel
lemző) felépülő kép többszörös: a küldő 
(ön)reprezentációs szándékai, viszonyai, 
céljai szerint, illetve az alapján, hogy a 
szöveg mit akar (és mit enged) önmagá
ból, mint a címzett portréjából kiolvasni. 
A kép funkcionális és szemantikai plura
litásánál elidőzve figyelmesek lehetünk 
arra, hogy amikor a címzett (a levelek 
publikálását követően bármely befogadó) 
az olvasottakat saját belső képeivé változ
tatja, a nyelv szóképeket közvetít, képel
beszélő képességgel bír. A szóképek az 
írás technikai médiumában, mint a nyelv 
képében, az írásképben, és mint az emlé
kezet archívumában, előhívásra várnak. 
Szilágyi Domokos rendszeresen -  az írás 
jelenéből mintegy kiszólva -  utal a szöve
gezés körülményeire és a levél materiali- 
tására: „Egy kicsit rondán írok, mert ké
nyelmetlenül, de folytassuk” (19); „Sajna 
csak kézírással küldhetem, mert nem volt 
időm fölmenni valahova legépelni.” (24); 
„a héten írtam 30-ct [!], ha lesz időm le
tisztázni -  gép nincs -, küldöm.” (56); „Ne 
haragudj, hogy ceruzával írok, de ágyban 
fekszem, s nem akarok késlekedni a vá
lasszal, annál is inkább, mert úgy látom, 
egész sor félreértés adódott.” (74); „Ha to
vábbadod olvasásra, kérd meg, ne rakja 
el a nagy semmibe, mert ez az egyetlen 
példányom. Gépbe írok, és nagyon kevés 
a papírom, itt nem kapok.” (100). Az írás
képet láthatóvá tevő papírlap, levél, ké
peslap e kiadványok borítóján látvány
ként konkretizálódik: a Családi levelezés 
első és hátsó borítóját egyaránt a montí
rozott levelezőlapok vizuális tapasztala
ta uralja; a Visszavont remény címlapját 
a költő portréja és egy levélrészlet osztja 
fel szimmetrikusan, míg az alcím -  a kül
dés, közvetítés hermészi kódját is szcení- 
rozva — a pecsét, postabélyegző szerkezet
ében térbeliesül (a kötetek albumaihoz az 
olvasás egy későbbi szakaszában térünk 
vissza). A kézírás strukturális effektus
ként keretezi a Méliusz-gyűjteményt: 
a kötet első oldalán Szilágyi Domokos 
Méliusz Annának szánt dedikációja sze
repel Fülszöveg címmel (a dedikáció- 
ként funkcionáló fülszöveg egy Szilágyi
opus), míg az utolsó lap Méliusz József 
kézjegyével, barátja halálára írt gyász
versét viszi színre. A Visszavont remény 
99 számozott levele között öt, rajzzal el
látott (a hatodik, hetedik, tizedik, tizen
ötödik, és harminckettedik) Szilágyi-le- 
vélreprodukció kapott helyet, közülük a 
tizedik végén az aláírást egy ironikus 
önportré helyettesíti.

A levelek kronologikus sorrendben 
(1952-től 1979-ig), számozással rendsze
rezve jelennek meg, elősegítve a bennük 
kirajzolódó csomópontok befogadási ér- 
zékelhetőségét. A levelek olyan fogékony 
felületek, melyek a nyomokat hagyó, be
véső tevékenységek által -  folyamatos 
olvasói jelenlétet kívánva — felvázolnak 
egy töredékes narratívát (a költő életét), 
mely narratíva bizonyos konzisztenci
ái állandósulnak, mások az illékony én 
cserélhető tükörképeiként elhomályosul
nak. Ugyanakkor az üzenetek és vála
szok egyoldalú, aszimmetrikus közlése
-  a kötetek csak a költő leveleit implikál
ják -  a visszalépés és előjövés, elidőzés és 
továbbmenés váltakozó dinamikáját raj
zolják ki: az egyik levél elbeszélői szá
la magyaráz egy másikat, miközben ko
rábban elkezdett történetek lezáratlanul 
maradnak; vagy utólagosan értesülünk 
végbemenésük bizonyosságáról. Egy-egy 
esemény, közlés, biografikus epizód rele
vanciája egy későbbi vagy megelőző kon
textus részeként feltűnve korrigálja, ko- 
reografálja, pozícionálja újra a helyét. Az 
életesemények, tényállások lineáris kö
vethetősége függ a levélváltás dinamiká
jától. A textuális végbemenés időbelisé
ge az olvasás időszerkezetében pontosítja 
magát. A végbemenésbe oltódott sokrétű
ség olyan problémahorizontot nyit meg, 
amelyben a levelezés létmódja új megvi
lágításban tűnhet fel: nem az előállítás 
befejeztével nyeri el létezését kizárólag, 
hanem pl. az újra/félreolvasó tekintetek 
hálójában. Ami az elidőzés időszerkeze
tével rendelkezik, az egyidejűséggel jelle
mezhető.

Az értelmezésnek ezen a pontján ér
demes kitérni a Családi levelezés szö
vegműködésének kardinális technikai 
megoldására -  a levelezést közreadó ins
tancia jelenlétére -, mely az olvasás me
netének kohézióját hivatott biztosítani. 
A közreadó instancia narrátori-moderá- 
tori szerepköre (Előszó, Utószó, üzenetek 
kommentálása) a kötet elsődleges értel
mező alakzatává válik, mely egy kauzális 
szüzsé felépítésében érdekelt: a folytonos
ság, továbbhaladás és folytatás szem
pontjait állítja előtérbe a folytonosságon 
esett szakadékok (elveszett levelek, frag
mentumok, kifejtetlen, enigmatikus uta
lások), üres intervallumok (egy-egy le
vél diszkontinuussá vált elbeszélő szála) 
helyett. A narrátor-moderátor integrá- 
ló-magyarázó, kiegészítő-cselekményesí- 
tő szövegbetétei implantátumként töltik 
fel a levelezés kronológiai és narratív hé
zagait. Időnként saját értelmezői, novel- 
lizáló betétei mellé külső tekinteteket, 
nézőpontokat akkreditál (Szilágyi Júlia- 
emlékezés; Dimény István- és Székely 
János-levélrészlet). Igaz, a lineáris elbe
szélésrend -  narrátori beavatkozás általi
-  rekonstrukciója az utólagos, retrospek
tív rátekintés konstrukciójától áthatott,
-  szerencsésen -  nem törekszik az általa 
kínált narratíva átfogó érvényesítésére,
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a többértelműség, feltételesség, a zavar 
motívumainak feloldására. A narrátori- 
moderátori tudat reflektáló retorikája, 
utalásai, információ-adalékai árnyaltabb 
és a levelezés tétjeinek mérlegeléséhez 
fontos kontextusokat kínálnak. A közre
adó instancia megértési-érdekeltsége a 
nyom metonimikus természetű logikáján 
elindulva időnként sajátos oknyomozó- 
detektív elbeszéléssé alakul (pl. a költő 
utolsó napjának és halálának leírása az 
Utószóban). Funkciója a levélközi terek 
feltöltése mellett a levéltestekbe való be
avatkozásra is kiterjed az alábbi közlés
típusokban: „a levél folytatása elveszett”, 
„innen Hervay Gizella folytatja az írást”, 
„újra Sz. D. írása következik”, „eddig 
Mária írt, és átadta Szisznek a tollat”.

A montázsszerű mozaikok egymás 
mellé helyezéséből építkező kisformák 
(levelek), mint a reflexió csatornái, a köz
vetlenség modusát veszik igénybe. Az el
beszélendő forrása, hordozója, újrate- 
remtője a nyelv: az elbeszélt 
események, történetek vilá
ga nem választható el az elbe
szélésükre szolgáló nyelvtől, 
amelynek nem pusztán rámu
tató, de létesítő szerepet kell 
tulajdonítanunk (tény és fik
ció egyaránt nyelvi produk
tum). Nyelvhasználat tekin
tetében a Méliusz-gyűjtemény 
és a Családi levelezés markán
san különbözik egymástól (utób
bi esetében a nyelvi jelölőrend
szer cizelláltságában is egyfajta 
cezúra észlelhető). A Családi le
velezés 304 szövegének jellemző 
textuális sajátossága a megmu
tatás és biztonság-keltés reto
rikája a szülők és a család felé.
Az invencionális nyelvhasználat 
(a nyelv birtokbavételének örö
me) a korai levélírói praxis sa
játja (szemlélő, értekező, vallo
mást tevő, résztvevő elbeszélői 
szerepkörök váltogatása, jel
lemző a stílusparódia, riport, 
irodalmi referáció műfaji kód
jainak intenzív alkalmazása).
Gyakori az utazás, érkezés to
poszainak, a testi és anyagi ál
lapot körülményeinek, olvas
mánylistáknak a rögzítése. A 
levélíró közbejövő diskurzusokkal (vers, 
vicc, rajz) élénkíti az üzenet szövegét. A 
35. levélben számol be Szilágyi szüleinek 
(a később a familiáris-emlékarchívum 
határain túllépő, nemzedéki emlékezet 
részévé is váló) híres tablóbotrányról, ami 
a (középiskolai) tabló mottójául választott 
Kiss Jenő-citátum cenzúrájával végző
dött. „Végül is megcsonkítva és átírva ke
rült fel a tablóra Kiss Jenő lelkes szövege 
(amelynek szellemével Szisz, korabeli le
velei és versei szerint, akkor egyetértett); 
a »Sápadt királyfi« kimaradt, a »kétsé
g e d e t  »kérdések«-kel helyettesítették. 
A költészetnek erről a megcsúfoltatásá-

ról Szilágyi Domokos cikket írt a kolozs
vári Utunknak (1955-ben), ám a »vihar 
egy jelige körül« ezzel még nem zárult le, 
a sértett iskolaigazgató egy bértollnok- 
kal választ íratott, és a szerkesztőséghez 
küldött levelet aláíratta a tanárokkal; mi 
több, Szisz öccsét elüldözte az iskolából.” 
Az 1960-as évektől kezdve azonban a le
velek nyelvi élénkségével, meglepetés- és 
kifejezőerejével szemben látványosan a 
rövid mondatos, sematikusabb állapot- és 
közérzetrögzítő üzenetek dominanciája 
érvényesül (kivételt jelenthet ebből a kor
szakból pl. a 115. levél, melyben a filoló
gus Szilágyi szólal meg egy családtörté
neti bejegyzés erejéig, illetve a 150. levél, 
ahol a költő stilisztikai és írástechnikai 
tanácsokkal látja el húgát). A Visszavont 
reményben a műfaj valóságpoétikájának 
elemei (retorikai, paratextuális ellátott
ság, lezárás és újrakezdés ciklikussá
ga) kijelölte szövegteret a nyelv exkluzív 
kontrasztanyaga (a gondolat egyedi saját

szerűsége) tölti fel. Differenciált modali
tások, retorikus hatásminőségek egész 
spektrumát villantják fel a kötet legjobb 
szövegei (6., 7., 31., 56., különösen 10., 
21., 24. levél). A textusok szemléletessé
ge, expresszivitása, a nyelvi kontrasztok 
létrehozása, a szétszórt reflexiók önfe- 
ledtsége aláaknázza az elbeszélés útjait. 
Egy-egy levél, levélrészlet megnyitja az 
átlátás lehetőségét más műfaji kódok felé 
-  többnyire -  a spontaneitás rendezőelve 
szerint (vitacikk, lektori vélemény, mini
esszé, zene- és közéletkritika, versparaf
rázis, drámai monológ). E szövegalaku
latok legizgalmasabb fajtája az, amikor

az üzenet (akár egy vers, vagy filozófiai 
aperszü) olyan ürességet nyit meg, me
lyet a nyelv (mint esztétikai megmuta
tás, mely a nyelv személytelen akaratától 
is függ) maga tölthet be az olvasó észlelő 
közreműködésével. Különösen érdekes a 
marosvásárhelyi elmeklinika mnemoto- 
posszá válása a levelezésben, mely gyak
ran mint az alkotás, védettség tere szce- 
nírozódik a titokratikus diktatúrában. A 
lineáris időtapasztalatot felfüggesztő — 
ezért a külső nézőpont számára diszkon- 
tinuus, zárványszerű -  hely kirekeszti a 
hatalom kötelező és automatikus retori
káját; ekként jelent (paradox módon) vé
dettséget az elszigetelés (az elszigetelés 
mint hangsúlyos átjárás a normatívként 
tételezett hatalmi diskurzus nyelvéből) a 
külvilággal szemben.

Fontos kitérnünk egy újabb kontextus
ra. Az írás azt archiválja, amit megír. A 
megírt kompromittálható, hiszen kontex- 
tuálisan képlékeny és érzékeny, a félreér

tés, másként-értés árnyékát 
termeli ki. Az egyidejűséggel 
jellemezhető időszerkezet
ből törlődhet az üzenés ön- 
feledtsége és intimitása, ha 
a kézbesítés folyamatában, a 
címzettet megelőzve egy au- 
toriális kontroll figyelme alá 
kerül (a titokratikus dikta
túra ügynökei). A Visszavont 
remény Ágoston Vilmos ál
tal jegyzett -  értelem- és ol
vasásirányító -  paratextusa 
a következőképpen szcení- 
rozza ezt a tapasztalatot: „[a] 
levél lesz a bűnjel, gondola
taik legfőbb bizonyítéka el
lenük, akik írták. A totali
tárius diktatúrában -  ahol 
a levéltitok fikcióvá válik — 
saját kezűleg jelenti fel ma
gát a levélíró. ... Az, aki min
den levelet így ír, hogy tudja, 
majd mások is olvassák, az 
előbb-utóbb megbénul az ön
cenzúrától, és eleinte sablo
nos leveleket kezd írni, »ol
vashatókat«, majd lemond a 
levél magánjellegű értékéről, 
az őszinteségről.” Szilágyi 
Domokos levelezésének ol
vasástapasztalatában én 

inkább úgy fogalmaznék, hogy egy más
fajta intimitás kiépítésére tesz kísérletet 
a levélíró, mely a feladó és a címzett közé 
ékelődő autoriális kontroll kijátszását (át
játszását) egy nyelvjáték részének tekinti. 
A levél így olyan reprezentációs és kom
munikatív felületté válhat, mely bizonyos 
létepizódok, tematikák (tartózkodás he
lye, munkaterv, utazási terv, családi ál
lapot) közlésével megteremtheti az ellen
őrizhetőség illúzióját az ellenőrző szervek 
felé, viszont a leveleket átitató nyelvjáté
kok, szójátékok, irónia, vicc alakzatai ezt 
az ellenőrzöttség-tudatot (ideiglenesen)

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

fel is számolhatják. E tapasztalat megkö
zelíthető az érem másik oldala felől is: a 
szimmetrikus megszólítás-struktúrát fe
lülíró, három vagy több elemű kommu
nikációs szisztéma a felső instancia felé 
történő üzenés primer lehetőségét is imp
likálja, ezáltal a levelezés (originális, fa
miliáris hatókörén túlmutató) hangsúlyo
san performatív cselekvésnek tekinthető. 
A levelek címzettjeinek (és a kötetekbe 
foglalt levelezések befogadóinak) olvasási 
praxisát megelőzi egy kisajátító olvasási 
szokásrend, melynek célja a levélíró, cím
zett és a levél tartalmi elemeinek komp- 
romittálása; az önkényesen értelmezett 
inkriminálható szövegrészek szelekciója. 
A levélíró köré, levelezésének árnyéká
ban a megfigyelő-ellenőrző szervek kol
lázsszerű katalógusaiból egy másodlagos 
(részben) levélmontázs konstruálódik: a 
megfigyelési dosszié. Nem feledkezhe
tünk meg arról az alapvető (a Szilágyi 
Domokosra való emlékezést parafrazeáló) 
tényről, miszerint itt a megfigyelő (ügy
nök) megfigyelésének intertextuális hu
rokként értelmezhető jelenségéről (is) szó 
van (így válik az olvasás ismeró'sség és 
idegenség közti hellyé).

Mindkét gyűjtemény publikálja Szilá
gyi Domokos testamentumát, a költő 
élettársához, Nagy Máriához és ügye
it vivő Dósa Gerőhöz intézett búcsúle
velét; mintegy a lezártság, konzisztens 
narratíva illúzióját — illetve, ezzel szink- 
ronitásban, annak lehetetlenségét te
remtve meg. A Visszavont remény füg
gelékeivel (dedikációk, Szilágyi Domokos 
lektori jelentései, előszavai Méliusz-kö- 
tetekhez), továbbá egy nem a költő által 
jegyzett, mintegy a halál által cezúrázott 
léten túlmutató, Nagy Mária és Méliusz 
József közti (a levél-válaszlevél klasszi
kus dinamikáját egyedül itt színre vivő) 
dialógus közlésével a sokrétű megmuta
tás szerkezetét terjeszti ki. A Családi le
velezés pedig (az ügynökügy felől történő 
újraszituálási gesztusként és a lineáris
kauzális elbeszélés kérdésességének ön
reflexív eseményeként) szövegmintákat 
publikál a Szilágyihoz köthető, róla szó
ló jelentések, kihallgatási jegyzőkönyvek 
közül. E „síron túli hangok” jelzésszerű
en a levelezés narratív és kronológiai hé
zagait töltik fel. A függelékek és szemel
vények résztvevőként, kommenttárként, 
részben krónikásként és tanúként lép
nek be az olvasásba, a beszédhelyzetek 
értelmezhetőségét protézisszerűen kiegé
szítve. A levelezéskötetek többdimenziós 
nyelvi terében sokféle, eredetétől elszakí
tott írás szerveződik egymásba, felkínál
va egy komplex folyamatról való képalko
tás lehetőségét.

A képiség problematikájára irányu
ló érdeklődés újabb szintjét a famili
áris-baráti magánarchívum fotóinak 
kontextuális olvasása jelenti. Filozófiai 
szempontból a halál sohasem puszta fac

tum, orvosi-biológiai tény, hanem min
dig is konstitutívum, vagy még inkább 
interpretatívum. Heideggeriánus össze
függésben: a halál egzisztenciális a pri
ori, mint az emberi létezést egyáltalán 
lehetővé tevő transzcendentális lehe
tőség-feltétel. Az ember szorong a ha
láltól, hiszen életére tör, a létet önma
ga egzisztencialitásában szünteti meg: 
nem-létté változtatja át. A halál szük
ségszerűen bekövetkező pont a léten, 
melynek terjedelme meghaladhatatlan 
és átléphetetlen; a halálfenomént — a 
maga teljességében — semmilyen projek
tív technika nem képes számunkra va
lóvá tenni, kommunikálhatatlan marad 
(habár az értelem és értelmezhetőség 
hermeneutikája együttesen jelzik, hogy 
olyan határszituációban vagyunk, ahol 
az emberiség nevében totális háború fo
lyik a halál ellen). A halál az itt-lét (eg
zisztenciális-ontológiai fenoménként ér
tett) gondja. A halál az emlékezés üres 
intervallumait, árnyékait termeli ki. Az 
emlékezés ugyanakkor a gond hívása; 
az emlékezés egyik lehetséges eszköze a 
kép, amelybe azonban kiterjesztés-kivá- 
gás-retusálás, közelség és távoliét motí
vumai, a távoliét jelenlétének tapaszta
latai íródnak bele. A Családi levelezés és 
a Visszavont remény képarchívumában 
halottak képeit látjuk (Hervay Gizella, 
Méliusz József, Szász Judit, Szilágyi 
Domokos, csoportképek, ősök metsze
tei és fényképei), akik már nem élnek a 
testükben, de megtestesülnek a képe
ken — beltingiánus kontextusban gon
dolkodva -  a hiányzó test helyébe lépő 
képek foglalták el az emlékeztetés he
lyét, amit a test elhagyott, mint jelenlé
tet. A halottak képeik által láthatóként 
őrződtek meg, megjelenítve annak hiá
nyát is, aminek képei. A közölt képekbe 
a magánarchívum familiáris intimitásá
ból kikerülve (a rá-nézés közösségiségé
nek értelmében) beleíródik egyfajta kol
lektív identitás, mely a résztvevőké és a 
szemléző emlékezőké egyaránt. A szem
lélő e fotókkal kapcsolatos időtapaszta
latában antropológiai tapasztalatra tesz 
szert egy elmúlt idő paradox élményében 
részesülve: a fotó tartósságot kölcsö
nöz annak a pillantásnak (emlékeztet), 
amellyel a befogadó megéli a pillantá
sok cseréje (kép-néző) alatt. A „fotogra- 
fikus idő felszínére” dermedt arc, mely a 
kép és a halál révén tehát a távoliét rej
télyébe merül, különleges viszonyba ke
rülve az emlékezés pillanatában felgyü
lemlő idővel, amit a Családi levelezés, 
képarchívuma közlésének pompás mód
jával olvasási eseményként is térbeliesít. 
A képek elrendezése nem azok időbeli, 
szekvenciális keletkezését viszi színre -  
a kronologikus közlés folyamatszerűsége 
helyett a könyv lapjain itt-és-most meg
képződő emlékezés diszkurzív, váratlan, 
folyamszerű eseményeként. A nem-egy
idejű egyidejű jelenlétében kerül egy
más mellé a gyermek Szász Judit (1915),

a gyermek Szilágyi Domokos (1944), a 
Saszet Gézával készült felvétel, Szilágyi 
Domokos szüleinek esküvői képe (1933), 
a kolozsvári íróküldöttség stockhol
mi fotója (1972) és három emléksír ké
pe. A képek mise en abyme-szerű (egy
szersmind az emlékezés folyamatának 
diszkurzivitását is inszcenírozó) tükör
játékára szenzibilis példát szolgáltat a 
képarchívum utolsó három darabjának 
olvasása. A házsongárdi sír (ami egyben 
mnemotoposz is) egészoldalas képe után 
a lapot szimmetrikusan két csoportkép 
felezi: az egyiken a költő édesapja, test
vérei társaságában látható (az 1950-es 
évek végéről), a másikon a 2000-es évek 
túlélői, a család tágan értett tagjai lát
hatók, középen Nagy Máriával. Olyan 
látvány jön létre így, mely két egymás
sal szembeállított tükör közreműködése. 
Miközben a képek legalapvetőbb kontex
tusául két textuális tükör (levelezések) 
és egy ütemtelenül bemozduló árnyék 
(az ügynökjelentések) szolgál.E tükrök 
világítják be a második kép hiányát, a 
jelenlét különbségét: Szilágyi Domokost. 
A rögzített látvány pillanata fakulni 
kezd, belesétál az idő csapdájába: „a kép 
egyedülálló életauráját élet és halál met
széspontján igazolja.”

Egy életműhöz, egyszersmind egy sze
mélyhez fűződő mentális (szövegemléke
zet, emlékezés aktusai) és materiális (pl. 
szobrokon, fotókon konkretizálódó) képek, 
példázattá váló sors és utóélet az imagi- 
náció anyagává lehetnek. Molnos Zoltán 
Szilágyi Domokos-portréján a tekintet 
mint tükör képlete a megszólított. Az el
mosódó szürke arc kontúr- és karakterje
gyeivel kontrasztban egy téglalap alakú 
sáv a tekintet és a szemek feszült éber
ségére fókuszál, hermeneutikailag érde
kessé téve tematizálva a pillantás, látás, 
nézés, keresés kódjait. A képben mint cel
lában szcenírozott fénnyel és figyelemmel 
megtöltött szemek (melyek az egyik leg
kiterjedtebb és legkülönfélébb kultúrtör
téneti jelentésekkel felruházott jelképek) 
a tükör metonímájaként olvashatók, mint 
a megmutatás és megmutatott komplex 
összjátékai. E remek portré felkínál egy 
olyan látványt (és látványba foglalt lele
ményes kontrasztot), amely a szövegek 
interpretációjában is szignifikáns módon 
közreműködhet azáltal, hogy a megértés 
elidőzésére hívja fel a befogadói szemlélő
dést. A mutató aktivitás távolságérzetet 
reprezentál, ráutal valamire, megcéloz 
valamit, a pillantást új útvonalra tereli. 
A megismerést előbbre vivő ereje abban 
nyilvánul meg legvilágosabban, hogy a 
megmutatott tárgy magát mutatja meg: a 
megmutatás felismer, szem-elé-tár egy új 
megismerés-teret, melynek lényegi jegye 
a távolság. Hiszen megismerni annyit je
lent, mint többet megismerni, mást és 
másként ismerni: ez pedig mindig nyitott 
esemény marad. „Megkaptam Domi köte
tét. Remek és gyönyörű. Szoruló szívvel 
forgatom.”
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B. TÓTH KLÁRI 
Aranyfüst
Két éve töprengek, hová lettél. 
Mint az arany füstlemez, 
csillogó felszín, valóságosabb, 
mint bármi a világon, igazi 
kincs, de ha nagyobbat lélegzem, 
eltűnik egy pillanat alatt. 
Összetapad, porszemmé válik. 
Annyi aranyat szívtam már be, 
a kórboncnokok össze fognak 
veszni a tüdőmön. Pedig 
elemeiben minden megvan, 
csak már nem áll össze többé 
laparannyá. Eltűnt a felület.
Te magadban tűntél el.
Figyelj csak befelé, 
ott kell lenned valahol.

2011. jan. 25.

Belgyász
Ha hozzáragadtál 
a halottadhoz 
ha a gyászmunka 
nem ér véget 
a gyászévvel 
ha naponta 
virágot viszel 
a sírjára 
liliomot vagy 
nadragulyát 
mikor melyik 
emlék kel életre 
pedig csak 
magadba temetted 
lenyelted mint 
a köptetó't 
azóta belülről rág 
mint egy
szabadulóművész 
tanulj meg 
véglegesen temetni 
mert kirágja magát 
a hasfalon keresztül 
felkúszik a tüdőbe 
a nyelőcsőbe 
a garatba kikandikál 
a fogak között 
kipréseli magát 
a szájrésen 
kiül az alsó ajakra 
visszafordul 
és szembeköp.

2011. jan. 7.

Mail-meghívás 
egy naplementére
Bármelyik este a versfaragás

tavaszán, aromával 
vár kiülős teraszunk, bort hozatok,

ne cipelj.
Megleshetjük a vérvörös izzást,

nap menedékét, 
telt kupa kézben, agyunk ontsa

a hexametert!
Láblógázva a gangon nézzük

a szomjas tájat,
vérbő áldozatát mint iszogatja a föld.

SIGMOND ISTVÁN

A csillag
A gyóntatófülke titokzatosságba 

burkolt biztonsága egyenrangú a gye
hennának nevezett végállomással, 
gondolta a pap, noha álmában fogal
mazódott meg benne ez az istenká
romlásnak is beillő tévelygés, pedig 
eddig úgy vélte, hogy az álom eltor
zított tükörképe a valóságnak, torz 
ugyan, de semmiképpen sem hitszegő, 
ezúttal viszont, hogy gyehennának 
tekinti az emberi élet végállomását, 
megszegi az égben megfogalmazott, 
örök érvényű szabályt: „Ne lopd el fe
lebarátod lelki torzulásait, mert bűn
bánatodban azzal telik el az életed, 
hogy gyehennává akarod változtat
ni a házadat, ahol lakói, márpedig a 
te házad, minden házhoz hasonlóan, 
Isten hajléka volt és marad, gyehen
na pedig nem végállomásként létezik, 
abban utazol a kezdetektől az újabb 
kezdetekig. Ha egyszer képes leszel a 
felszínre törni, hogy Isten lélekzetét 
magadhoz vedd, nem fogsz többet bo- 
lyongani a tévelygő lelkek tömegében, 
egyike leszel a kiválasztottaknak, 
akiket az Úr a saját képére és hason
latosságára teremtett a földre.”

Itt volt az ideje, hogy a pap elfoglal
ja helyét a gyóntatófülkében, amely
nek szentségét gyötrelmes álmai 
annyira meggyaláztak, s ahogy elhe
lyezkedett, nemsokára felhangzott a 
kétségbeesett suttogás: „Nem kapha
tok feloldozást, nem kaphatok felol- 
dozást, nem kaphatok feloldozást, bű
neim sokasága közül csak néhányról 
teszek említést, de egyetlenegy is elég 
volna, hogy a bűnbocsánatot meg
tagadja tőlem az Úr, mert én csillag 
vagyok, csillag voltam az égen, Isten 
legkedvesebb csillaga, s amikor eltűn
tem az égről, mert küldetésem volt 
idelent, kétségbeesve várakoztak re- 
ám az emberek, abban reménykedtek, 
hogy békét hozok a világra. Első nap 
egy macska nevű állatféle dörgölő- 
zött a lábamhoz, úgy próbált felmász
ni reám, akárha fajtalankodni akart 
volna velem, először csak a farkát 
vágtam le figyelmeztetésképpen, de 
hogy ettől teljesen begerjedt, fetren- 
gett, harapni akart, úgy döntöttem, 
hogy kettészelem. És kettészeltem. 
Aztán kitört a háború a szomszédok 
között, békét kellett hoznom átokkal 
vert házaikra, a száz éves diófa vas
tag törzséhez kötöttem őket, s beszé
det intéztem hozzájuk, megpróbáltam 
megértetni velük, hogy badarság öl
re menni egy sírhantnyi földcsíkért, 
előbb-utóbb mindketten gazdák lesz
nek odalent, de tovább káromkodtak, 
gyalázták egymást és Istenünket, ki 
kellett szárítanom őket teljesen, más 
megoldás nem nagyon adatott, de így 
végleg megjuhászodott bennük az in-

Molekulák 10.

dulat. Az emberi s az állati lények bé
kéjét megteremtve, a növényvilág fe
lé fordult a tekintetem, elnéztem a 
napsugarakban élvezkedő, tenger 
nagyságúra terebélyesedett, sok mil
lió búzakalászt, és kezdetben meg
magyarázhatatlan hiányérzetem tá
madt, amíg rájöttem, hogy az élet 
lüktetése adna értelmet nekik, piros 
foltokat festettem rájuk, mert az élet 
a vérrel azonos, így olyanná válto
zott ez az aranysárga színben pompá
zó növény-fenevad, akár az égőpiros 
vérben fürdőző, milliónyi kiscsirkék 
tömege, melyeket ügyetlen gyermek
kezek a szeretet hevében fojtottak 
halálra, s ezek után úgy döntöttem, 
hogy küldetésemet befejezve, vissza
térhetek az egekbe. Csakhogy azt 
mondták, csillag már nem lehetek. 
Bűnhődnöm kell a földön, csakhogy a 
földön bűnbocsánatot nem nyerhetek. 
Úgy döntöttem hát, hogy itt és most, 
a gyóntatófülke félhomályában felál
dozom az életemet, feláldozom az éle
temet, az életemet...”

Nem! Nem! Nem engedem! A pap 
kiugrott a gyóntatófülkéből, feltépte a 
gyóntatófülke másik ajtaját, de az aj
tó mögött senkit sem talált. Egyedül 
volt, egyesegyedül. Leroskadt a temp
lom kövezetére, felnézett a kupolára, 
ahonnan egyesek átlátnak egészen a 
mennyekig, s megpróbált imádkozni. 
Csakhogy a forrás, amelynek szavai 
imákba nemesülnek, számára meg
szűnt létezni. Igazad volt, Uram, a 
gyehenna nem végállomás. És nem 
volt igazad, Uram, mert a gyehenna 
nem az út, én magam vagyok. És so
sem fognak emlékezni arra az embe
rek, hogy valamikor, a régmúltban, 
eme egyetlen időben, amelyik leg
többet számít az emberi létezésben, 
itt volt egy eltévelyedett csillag, akit 
azért küldtek a földre, hogy békét ves
sen el, ő meg halált aratott. Elfeledett 
emléke is legyen átkozott.

2011.

Mattis-Teutsch János: Ritmus
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»Vadítja és szerkeszti J^arócscnyi

FAZAKAS ATTILA
Üsküdar'a
Legyen nyár, szóljon a kocsiban a Baklava 
600-zal. Menjünk a falvakon lassú lépésben 
végig, dübörögjenek, citerázzanak hangfalak, 
dobhártyák, mellkasok, szívek -  öntsön 
el a fény körben leroskadt házakat, kertet, 
így muzsikáljanak nekünk.
A szem hányódjon le, de szinte
csak, a szájszélben érett kuroszkőmosoly...

Fel shara canet betet masha la signorina
aux beaux yeux noirs, come la luna etait la sua facia
qui eclairait le boulevard.

Legyen nyár, és mi, elvetemült horgászok 
utazzunk ezen a hosszú, erős fényen, forró zenéken át 
könnyű éjszakákba,

örök időbe, vízbe.
Párducok friss vitorlája könnyű szívetek

éji vizekben súlyos citera
(...).

Szóljon, dübögjön hangfal, dübögjön a szív, rezdüljön 
gyomor, a boldog zsigerek.

Üsküdar'a gider iken,
bir mendil buldum

Mendilimin i<jine, 
lokum doldurdum...

Nyár legyen, több fény!...

Forró, nyári fűszerek

feszes, meztelen mellei között); amikor kinn 
annyi élet, veszedelmes nyár tombol, 
belevegyülni egy távoli kiáltásba -  parttalanul vész 

el valahol, valamerre, 
ebben a kegyetlen, vad, irgalmatlanul 
lüktető fényben állapodni meg, ahol ennyi 
mező-, föld- és fényszag, bogarak forró fűszere szitál 
és ragyog (micsoda paravánok, micsoda színház!), 
míg odakinn a fűtáblákban annyi szegfű, friss szurokfű 
álma között rezzen, hűsül, senyved, verejtékezik a Halál...

Férfikori szimfónia
...eltűnni, egyszeresük eltűnni egy 
polmyrai istennő tört, szigorú szemében, 
az idő mély, végeláthatatlan barlangrendszerében, egy 
bükkösben, mintha ott bizsergető félálomban 
járnál, amikor is túlhajtottan fúj,

susog a szél (kinn veszedelmes nyár 
tombol); eltűnni, egyszer csak eltűnni 
a gyermekkori szerelem (így hitted!) 
idő nélküli örökkévalóságában, a folyó
parton napozás közben vagy a
testi egymásra találások hűvös, megritkult csendjében, 
árnyas-állati magányosságában; eltűnni, egyszer csak 
eltűnni az égerfák keserű, megtébolyodott lombjában, 
egy zúgó darázsban lakni, az összehullt sarjú 
nagy, túlfűtött szagában, fojtó illatában; 
vízmosta kövekben, félig olvasott, félig 
eltakart könyvben, tükörben (Gauguin elárvult 
tekintetében vagy egy krétai papnő hideg, csupasz, szép,

Vida Gábornak

Az erdő, az erdő, az erdő hódít el, hódít már 
meg csak, ha lombot hajt, hullámzik, táncol...
Omlik, dőzsöl a szélben ezeregy
ággal -  vagy ring, dühöng, ázik még a nyárban,
majd a kiforrott, kiégett őszi szélben
lecsillapodva megáll és szétárad föléd lusta,
kék koronája... S  neked a szemhéjad lehunyva,
de kinyitva mégis, szinte félálomban bambulsz,
hunyorogsz a sárga naphomályban: „Maradjon, maradjon
bevégezetlenül pár sor.. és ami van, a nap fénye
a kemény formákon, a lombokon, nehéz
agyadon könnyen átszitál: „Te itt csak játszottál...” mormolod,
s vakít a világ benn,
hogy erre a szellemed, mindened rádöbben, a hegyek 
körben oly tisztán, akár a kő, akár a puszta földre 
állíttatott jászol...
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HERTZA MIKOLA 

A f é r f i ,
a k i magára maradt
— Na, ezzel Vencse Géza is magára ma

radt, negyvenöt éves fejjel.
Ezt csak azért mondtam, hogy mond

jak valamit, az ittmaradtunkmi életre te
relve Máris néni gyászba merült gondo
latait, aki karomba kapaszkodva lépett 
ki a temető kapuján, húzóerőmtől szinte 
csúszva a ragacsos sáron.

-  Rám, biza -  motyogta, és rám me
resztett szürke-hályogos szemei megtel
tek még több tompasággal, fogatlan szá
ja fölött pedig még jobban elkomorodtak 
a függőleges ráncok.

A könyvárus
A könyvárus nem is volt könyvárus, 

hanem író. Pontosabban — ha a megél
hetését biztosító foglalatosságát néz
zük -  szerkesztő egy napilapnál, irodal
mi rovatfelelős. A többiből csak keresetét 
kerekítette: prózát írt, könyvet jelente
tett meg, utána meg saját könyveit árulta 
kulturális eseményeken.

Arra az író-olvasó találkozóra kevesen 
jöttek el — a kilenc érdeklődőből tulajdon
képpen heten maguk is írtak, közölget- 
tek, „tiszta” olvasó csak kettő volt - , így 
a végén eladott három könyv, és főleg az 
értük kapott, az utazási költségeket bő
ven fedő hatvanöt lej több mint kielégítő 
eredmény. Végülis aznap könyvárusként 
volt a legsikeresebb.

Sajnos még aznap este -  míg a panzió 
teraszán cigarettázva belebámult a szel- 
lős alkonyatba -  valaki a nyitva hagyott 
ajtón bement a szobájába, és elemelte az 
éjjeliszekrényen heverő hatvanöt lejt. 
Csak reggel tudatosult benne, hogy nem 
ő tette el a pénzt a lámpa mellől, hanem 
valaki más. Már nem volt értelme pa
naszt emelni a panzió személyzeténél.

Annyi, mintha azt a három könyvemet 
vitték volna el, búslakodott.

Látta is szemei előtt, amint a tolvaj 
egy sötét szobában — az arca nem látszott 
-  remegő fényű gyertya mellett az egyik 
könyvét lapozza.

Borzalmas -  mondta kijelentkezéskor 
a panziótulajdonos ha már a könyveket 
is lopják, akkor tényleg semmin sem le
het csodálkozni.

Egy p atik u sn ő  
c s a ló d á s a i
De hát ki törődik egy patikusnő csalódá

saival? Talán az egyetlen fia? Akinek ta
nulmányaira -  saját meg nem valósított ál
mait kergetve -  egy lakás árát költötte, és

akin most mégsem az orvosi, hanem egy 
városszéli hentesbolt fehér köpenye feszül 
a tudatmodosító szerek miatt abbahagyott 
egyetem miatt? A volt férje, esetleg, aki ép
pen az ő kedves kis patikus kolleganőjét re
szelte, miközben ő túlórázott az autó részle
tei miatt? A volt kolleganője, évekig legjobb 
barátnője törődjön, akiről aztán kiderült, 
hogy éppen az ő, otthon csökkent libidójú 
férje köré fonja vaskos kis lábait?

Ki törődne, ha már ő maga sem? Nem 
is csalódás a csalódás, ha már semmi
ben sem hiszel, jutott eszébe egyszer egy 
szentmisén, amint véreres, imára kul
csolt vékony kis kezeire nézett.

De így is készített neki még egy csalódást 
a sors, amikor Juan, a fővárosi cirkusz nem
zetközi hírű fakíija -  a lángnyelés és üveg
szilánk-séták falánk Johnnie Walkere, a 
tűkön ülés nagymestere — lépett be egy lan
gyos nyári estén a patikába. Dagadt fogától 
eltorzult arccal bámult a fájdalomcsillapítók 
polcára, és alig érthetően azt sziszegte (még 
köszönni is elfelejtve):

— Kérek egy doboz Algocalmint...

F o g la lt
Az utcán várakoztam, a hőségben kien

gedett inggel, amikor megmarkolta a szí
vemet a váratlan vendég. Soha még ilyen 
szúrást nem éreztem mellkasomban, egy
szerre fojtott, melegített és fagyasztott 
jópajtása, a félelem. Iszonyatos érzés volt.

Szólni sem tudtam, megpróbáltam lá
bon maradni, de éreztem, hogy kifut be
lőlem az erő. A járókelők nem figyeltek 
fel néma tusámra, talán őket is az éppen 
az utcába érkező, fülsiketítőén szirénázó 
mentőautó kötötte le.

Gondviselés, villant át rajtam a gondo
lat, utat törve a szívroham halálfélelmé
be. Felemeltem bal kezem -  a jobb éppen 
mozdulatlanná zsibbadt -  és beléptem az 
úttestre, a mentő elé.

Gumicsikorgás, ijedt kiáltások a já r
dáról — elüti! —, lehunyt szemek. Amikor 
újra kinyitottam, a mentőautó vasa pár 
centire állt a fejemtől.

-  Micsinálbalfékmegakarhalnimarhája? 
-  ordította a leengedett ablakból a kigu

vadt szemű rémült sofőr. Társa már hát
rafordult, ellenőrizve, hogy az utastérben 
okozott-e gondot az eszeveszett fékezés.

-  Gyorsan, vigyenek, a szívem... -  nyö
szörögtem. Tenyerem az autó ablakára 
tapasztottam, nedves foltot hagyott maga 
után az izzadtság.

-  Menjen innen! -  ripakodott rám a so
főr. — Ez a mentő foglalt, nem látja?

Foglalt? A gondviselés által nekem kül
dött mentőautó? Az én mentőautóm?

-  Nem ismer meg? -  hajoltam annyi
ra közel a sofőrhöz, amennyire tudtam. — 
Én vagyok, az író, a híres szerző! -  velem 
együtt nem csak egy ember, hanem a még

bennem levő írások is elvesznek, örökre, 
mondhattam volna, de már torkom is ösz- 
szeszorult, a szívemmel együtt.

A sofőr feleszmélt, láttam, hogy ta
lán meg is ismert. Nem lehetett könnyű, 
egész arcomat eltorzította a fájdalom és 
a félelem. Láttam, ahogy tanakodnak, 
ahogy vitatkozik egy láthatatlan vala
kivel, aki a hátul szállított beteg mellett 
volt. Én közben megindultam -  kapasz
kodtam, amennyire tudtam, az autó olda
lába -  a hátsó ajtó felé. Amikor odaértem, 
éppen csak félte tudtam tántorodni a ki
csapódó ajtószárny elől, majdnem homlo
kon vert a vörös kereszt. Egy dühös, feke
te képű magas ápoló szökött ki elém.

-  Ez a mentő foglalt! A nagynevű zon
goristát visszük agyvérzéssel a sürgős
ségre.

A nyitott ajtón keresztül már láttam 
őt, infúziós tasakot lógatott fölé egy mo- 
lett ápolónő.

Hangos vijjogással elviharzott a fog
lalt mentő. Néztem utána, elgyengült tér
deim lassan megbicsaklottak és elindul
tam lefelé, az aszfaltra. Négykézláb még 
megpróbáltam tartani magam, feljut
ni legalább a járdára. Egy tizenöt éves 
kislány jegyzetfüzetet és golyóstollat ló
gatott az arcom felé -  adna egy autog- 
rammot nekem? -, én meg hirtelen azon 
kezdtem gondolkodni -  Úristen, már a jó
zan eszem is itthagy? -, hogy kire is vá
rakoztam félórát, ki a halállal kellett ne
kem itt fél tizenegykor talákozni?

K észü lődés  
a v i lá g v é g é r e
Z. G. (ezentúl röviden csak G.) felelőtlen 

hanyagsággal kezelte éveken keresztül az 
egészségét. Nem csoda hát, hogy harminc- 
nyolc évesen túlsúlyosnak minősült száz
tizenöt kilogrammjával. Szakmai beteg
ség, mentegetőzött, egész nap üldögélek a 
gép előtt, manapság ezt jelenti a könyve
lés, reggeltől estig, alig mozgok valamit, 
autóval melóba, autóval haza. Meg nem 
is keresett rosszul, így aztán volt, amit a 
tejbe aprítania, mondhatnánk régiesen. 
Szórakozásra sem égetett el különösebben 
sok kalóriát -  általában feküdt a kanapén 
a tévé előtt vagy sörözött a megmaradt két 
barátjának egyikével.

De a politika, mint a gazdasági élet ala
kulásának egyik legbefolyásolóbb ténye
zője, mindig is érdekelte, főleg a globális, 
geopolitikai irányvonalak. Egyik este na
gyon elgondolkodva kelt fel a tévé elől — ta
lán a CNN egyik vitaműsorát követte vé
gig -, és meglepő módon nem a konyhába 
ment ki, valamilyen kenyeret kenni ma
gának, hanem megállt a szoba közepén, és 
eltérdesedett mackónadrágjába törölve a 
kezét, hangosan fújtatva elvégzett három 
guggolást. Nagyot reccsentek térdei.

Másnap a munkahelyen nem a lifttel 
ment fel, hanem gyalogolt a lépcsőkön, fel 
a harmadik emeletre. Nem kellett meg-
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állnia pihenni, de hangosan zihált, ami 
kor becsúsztatta kulcsát az iroda zárjába. 
Folyt róla az izzadtság. Komoran bámult 
a rendszert betöltő' számítógép monitorá
ra, elfecsérelt éveit látta visszaköszönni a 
neonfényben tükröződő arcából.

A fejlődés lassan indult, de idővel szédü
letes sebességet vett fel. Drága fitnessbér- 
letet vásárolt, de sokat költött az otthoni 
erőgépekre is. Szobabiciklit szerelt a nap
paliba, a tévékészüléket eladományoz
ta a hajléktalanszállásnak. Nagyon oda
figyelt arra, hogy mit eszik. Kiporciózta 
az adagokat, és nem engedett meg magá
nak semmi kivételt a saját magának fel
állított szigorú szabályok alól. Soha többé 
nem evett délután hat óra után.

Egy fél év múlva már huszonöt kilogram
mot fogyott, és megállás nélkül letekert har
minc kilométert a szobabiciklin. Aztán már 
ez sem volt elég -  a szobabiciklit is elado
mányozta, szintén a hajléktalanszállásnak 
—, kitárult előtte a természet nagykapuja. 
Fokozatosan szoktatta hozzá szervezetét a 
hosszútávú futáshoz, terepbiciklit is vásá
rolt, és minden szaladás után levezetésképp 
kerekezett még húsz kilométert.

A két barátját lekoptatta -  sörözés 
nélkül sehogy sem működött addig zök
kenőmentesnek látszódó kapcsolatuk. A 
rokonság is megsínylette, hogy megvál
tozott, több rosszindulatú -  alighanem 
inkább irigy -  megjegyzést is tettek a 
háta mögött szokatlan kijelentései mi
att. Egy lakodalmon például -  unokahú
ga esküdött örök hűséget egy részeges, 
már egyszer elvált köztisztségviselőnek 
-  azzal utasította vissza a második fo
gást, hogy aznapra már elfogyasztotta a 
fehérje, illetve szénhidrátadagját. Ilyen 
furcsán beszélt, soha többé nem tudott 
úgy ránézni az ételre, hogy ez például 
nyakkarajflekken krumplipürével, az 
előtte levő energiahalmaz szinte képle
tekre bomlott, így: zsírokkal telített fe
hérje, növényi származású szénhidrát 
körítéssel.

Egy év múlva már testtömegindexe 
egy triatlon versenyzőjével vetekedett. A 
fogyókúra befejeztével szálkásítani kez
dett. Nem izomtömegre hajtott, szerette 
volna megőrizni izmai feszességét és für
geségét. Egy szép napon hírhedt rövidlátó 
létére szemüveg nélkül érkezett az irodá
ba reggel -  a hétvégén lézeres szemmű
téttel korrigálták bosszantó gyermekkori 
betegségét. Elképedt kollégái csak néz
ték, amint a tíz méterre levő szemetesku
kába harmincból huszonkilecszer beleta
lál egy papírgalacsinnal.

Akkor mondta el nekik, hogy hamaro
san be fog következni a világméretű, glo
bális fegyveres konfliktus. A világháború. 
A világ vége -  fordította le döbbent kollégái 
nyelvére a tényeket. Itt van minden a szá
mokban, emelte fel az előtte levő vaskos pa- 
pír-paksamétát, a Druven Export második 
negyedéves pénzügyi eredményeit. Csak 
a vakok nem látják. A gazdaság matema
tikai törvények, képletek és folyamatok

szerint működik. Minden út Rómába ve
zet, szónokolta, és jelen esetben Róma nem 
más, mint a harmadik világháború.

Én meg szeretném a saját sorso
mat irányítani egy ilyen esetben, zárt 
le mindenféle szektás, vallásos őrület
tel kapcsolatos vitát. Nem azért vagyok 
furcsa, mert marhaságokban hiszek, 
hanem azért, mert látó vagyok a vakok 
közt, vonta meg a vállát. Nem kötele
ző az ő útját követni, sőt, még megérte
ni sem tetteit. Mindenki tegye azt, amit 
jónak lát. O például be fog iratkozni egy 
katonai kiképzést biztosító drága külföl
di tanfolyamra -  éppen kigyűlt az éssze
rűen félretett, megspórolt pénze. Itt az 
ideje, hogy gyakorlatba ültesse a hóna
pok alatt megemésztett elméleti katonai 
olvasmányok tömegét.

Kiszáradt torokkal, összeszorult szív
vel hallgatták kollégái ezt a váratlan meg
nyílást. Senki sem tudta feledni a vészjós
ló szavakat, mégha soha többé nem is tért 
vissza a témára, hanem eddigi tevékeny
ségeit, az edzést és a munkát folytatta.

Természetesen neki lett igaza. Akik 
akkor ott voltak, és talán még gúnyolód
tak is vele, azok mind rágondoltak, amint 
sápadtan hallgatták a médiacsatornákon 
beömlő rettenetes híreket. A világ zsák
utcába érkezett.
És igen, eljött a világvége. Sajnos rög
tön egy Közép- illetve Dél-Európát telje
sen megsemmisítő atomszőnyegbombázás 
formájában köszöntött be az interkonti
nentális fegyveres konfliktus -  stratégiai 
okokból, hisz el kellett vágni az utat egy 
esetleges orosz-brit erőegyesítés előtt -, 
így utólag G. minden fizikai felkészülése 
fölöslegesnek bizonyult. Ugyanúgy meg
halt, mint eltunyult kollégái, illetve az 
unokahúga lakodalmán a nyakkarajflek- 
kent krumplipürével elfogyasztó ünneplő 
rokonság.

A csoda
Baráti körünkben valamennyien őszin

tén csodáltuk Kardos Olivért, a városi 
önkormányzat jogtanácsosát. Felnéztünk 
rá, pedig azonkívül, hogy tudott a vízen 
járni, semmivel sem volt több vagy jobb 
nálunk, sőt, például viccet mesélni gyat
rán tudott. De azért kivétel nélkül min
denki jó véleménnyel volt róla: bizonyára 
azért, mert vízen járni egyikünk sem tud 
társaságunkból. Még a gyerekei sem örö
költék ezt a tehetségét.

Éppen ezért meglepett a hétfőn érkező 
hír, miszerint Kardos Olivér a hétvégén 
pecázás közben belefulladt az Oltba.

A nyilvánvaló gyász és őszinte sajná
lat mellett viszont az a furcsa pozitív és 
reménykeltő érzés is eluralkodott a teme
tés alkalmából összeverődött baráti tá r
saságban, hogy azért még vannak meg
magyarázhatatlan csodák a mai rohanó, 
szürke világunkban is.

A m e g h a llg a to tt  
foh ász
Ne érts félre, Uram, boldogan viselem 

vállamon igéd hirdetésének súlyát, örven
dezik lelkem, ha reménytelennek tűnik a 
feladat, amikor a gonosz által betapasztott 
fülekbe akarom eljuttatni gyógyító han
godat, hisz így vagyok én is fontos, része 
nagyságodnak. De sokszor azért féltem 
nyomorú életemet, bevallom. Segíts ne
kem, hogy felnőjjek a küldetéshez, Uram, 
költözz szívembe, süssön fényed szeme
men keresztül. Adj erőt, hogy gyenge sza
vaim feltépjék a tudatlanság páncélját.

A pogány király részegen pislogott, 
ködös, értetlen tekintete mindegyre le
csúszott a lelkesedés tüzétől égő arcom
ról. Ingéből kiszabadult szőrös pocakján 
nyugvó kezét nagy nehezen megemelte, 
mutatóujja dárdaként meredt felém, ve
zetve a mámortól dadogós hangot:

— Ha oly nagy az Isten, akiről te nekem 
már órák óta csaholsz, megsavanyítván 
számban a bor ízét, ha nagyobb és hatal
masabb, mint Én, a hét hegység királya, 
a vad folyó országának korlátlan ura, ak
kor tegye meg azt, amire én -  beismerem 
-  nem vagyok képes: holnap reggelre ta
nítson meg téged a vízen járni!

Szakállán fénylett a bezabált sültek 
zsírja, de annál is jobban fénylett szeme, 
gonoszul villogva:

— Mert ha nem, akkor meghalsz. Ebben 
biztos lehetsz, mert ehhez aztán én, igazi 
urad és parancsolod, igazán értek.

Szörnyű éjszaka ez, Uram, de lásd, es- 
dekléssel és imával töltöm, feléd emelem 
hangom. Tudom, hogy kis porszem va
gyok fénylő ruhádon, egy senki, aki csak 
attól a végtelen szeretettől valami, amit 
Irántad érez. Ha meg kell halnom, hát 
haljak meg, nincs édesebb annál a tudat
nál, hogy holnap reggel már lábaid előtt
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fogom dicsérni nagyságod... Jaj, Istenem, 
tudod, mert mindent tudsz, nem a ha
láltól félek, bárcsak bárddal csapnák le 
boldogan mosolygó fejemet, de rettegek 
a fájdalomtól, a kíntól, amit a beleimen 
átfúródó karó fog belém vájni, hisz ez a 
pogány király legújabb kedvenc szóra
kozása. Minél hatalmasabb és nagyobb 
egy férfi, annál közelebb áll a vadakhoz, 
Uram, és annál távolabb az emberektől.

Végtelen a hitem, Uram, hűséges és 
ó'szinte. Reggel könnyed léptekkel vo
nultam ki a várudvarba, hogy bebizo
nyítsam a pogány királynak, hogy mi
lyen csodálatos a Te hatalmad: íme az 
ember, aki tud a vízen járni. Széttártam 
karom: kísérjetek a vad folyóhoz, menjek 
át rajta a túlsó partra -  vagy fulladjak 
bele, legalább a karó-haláltól menekül
ve, ha úgy döntöttél, hogy nem érdemes 
ezzel kinyitni a gazember szemét és fü
lét, ó, bölcs és igazságos Úr.

A király már ott volt, kidülledt sze
mekkel hallgatta a jajgató alattvalókat.

— Az éjszaka minden víz felszáradt, 
eltűnt a vad folyó, gödör maradt a tó 
helyében... -  ordították az alattvalók ru 
háikat tépve. -  Szárazak a kutak, ki
apadtak az erdei források... Végünk, por
rá leszünk mi is, mint a kiszikkadt föld!

Istenem, elmaradt a bemutató, és 
élek. A király térdel az oltár előtt, leg
hűségesebb embereivel, gyönyörű fele
ségeivel, borzas hajú, sápadt gyermeke
ivel, és egyhangúlag dicsérik a neved. 
Ajándékokkal halmozták el a kis templo
mot, amelyet egymagám építettem rön
kökből. Engem aranyozott ruhába öltöz
tettek, és pajzsukra emelve könyörögnek 
hozzám, tanítsam meg őket az imákra.

Hangom halk és reszketeg, torkom, 
szám száraz. Nagyon szomjazom. A sza
vadra, de leginkább vízre. Jó hűvös, édes 
vízre. Még pár perc, és el fogok ájulni, 
mint a gyengébbek, akik már a föld po
rában fekszenek.

Ne haragudj meg vakmerő, szemte
len szavaimért, én drága egyetlenegy 
Istenem, bizonyára már a kiszáradás 
őrülete beszél belőlem, de... nem lett vol
na egyszerűbb, ha akkor reggel meg
emelsz, és én átsétálok a vad folyón?

K étterem
Egy munkatársa tanácsára B. K. ha

vonta kétszer étterembe viszi feleségét, 
B. K.-nét. Általában péntek esténként 
-  esetleg szombaton, ha a két gyermek 
valamelyikének péntek esti programja
van. Olyankor ugyanis B. K.-né aggódik, 
és ezt otthon szereti csinálni. Olyankor 
nem tudna kikapcsolódni. Olyankor in
kább szombaton, mégha zsúfoltabb is az 
étterem.

Mindig ugyanaz az étterem. B. K.- 
né egyszer változatosságot akart, ki

próbálták, nem jött be, visszatértek a 
megszokotthoz. B. K. mindig ugyanazt 
rendeli -  deci konyak, nyakkaraj hasáb- 
burgonyával, vegyes saláta, sör - , B. K.- 
né viszont hangulatának megfelelően vá
laszt. Általában meg is bánja, turkál az 
ételben, de legalább ad egy kis témát a 
beszélgetéshez, mit is kellett volna in
kább rendelnie ahelyett.

Másképp elég csendesek. Pedig B. K.- 
nak azért javasolta a munkatársa a rend
szeres kettesben való vacsorázást, hogy 
legyen egy kis idejük, alkalmuk egymás
ra figyelni. De hamar kifogynak a mon
danivalóból. Mindketten irodában dol
goznak, elég unalmas munka ez is, az is, 
kevés kollégával, nincs olyan sok mesél- 
nivaló erről. Meg az is az igazsághoz ta r
tozik, hogy egy irodában dolgoznak. Még 
szerencse, hogy ott vannak a gyermekek. 
De róluk is elég keveset tudnak, mió
ta jócskán beszabadultak a kamaszkor
ba, inkább találgatásokon, semmint éles
szemű, precíz meglátásokon alapul szülői 
véleményük.

Néha B. K.-né mesél érdekesebb cik
kekről, amelyeket valamelyik női ma
gazinban olvasott -  B. K. rendszeresen 
megvásárolja őket feleségének, kivéve té
len, amikor nagyon magas a lakáskölt
ség, sokba kerül a fűtés, melegvíz. B. K.- 
nénak nincs mesélői tehetsége, például 
a viccek poénjai előtt is elbizonytalano
dik, nem jutnak az eszébe, így B. K. unja 
ezeket a beszámolókat. Aha, aha, mond
ja ilyenkor udvariasan. A pszichológiai 
szakelnevezéseket sem szereti, egyene
sen idegesítik -  irritálnak, fogalmazta 
meg egyszer - , ezen meg természetesen 
az sem segít, hogy B. K.-né sem tudja ész
ben tartani őket, keveri a szezont a fa
zonnal, ahogyan B. K. mondaná, ha rá
jönne, hogy nem helyes az a szó. Például 
egyszer B. K.-né egy ilyen cikk alapján 
mesélt a házastársi elhidegenülésról.

B.K.-né akkor, a disszertációja után 
beálló hosszas csendben még egy kicsit ki 
is húzta magát a széken, büszkén: mi ki
járunk. De volt elég konkrét példa erre a 
házastársi elhidegenülésre az ismeretsé
gi körükből, sajnos.

B.K. születésnapján történt. A pincér 
elegánsan eléjük tette a tányérokat -  B. 
K. nyakkarajt rendelt, hasábburgonyával, 
vegyes salátával, B.K.-né csirkefalatká
kat rizzsel és borsóval, melléje csemege- 
uborkát -, így mindketten abbahagyták 
tíz perce tartó tevékenységüket, a sör 
szürcsölését, illetve a szomszéd asztalnál 
ülő nő idétlen frizurájának elemzését. És 
akkor valahogy egyszerre kirobbant be
lőlük, annyira egy időben, annyira ha
sonló hangsúllyal, hogy egy hangnak, 
egy gondolatnak hangzott, mintha nem 
két ember, hanem egy, a két különből al
kotott teljesség hirdette volna ki, mintha 
évek óta érlelődött volna bennük, és most 
kapna először nevet, heurékaként szület
ve az igazság világába, visszavonhatatla
nul kimondva, bele a másik szemébe:

-  Jó étvágyat!

BARNÁS MÁRTON 
Egy gondolat
Lágy szellő ring csípőd körül 
Beléd csókolom az örök élet gondolatát 
Melyet Te hoztál nekem 
S most hogy valósággá vált 
Én visszaadom Neked 
Különös istenszagot érzek 
Ha a szobádba lépek 
A szívem itt veszélyes hulladék 
Az utolsó lehetőség a levegőben lóg 
Vagy ha épp úgy tetszik 
A keresztre szegezem 
Tekintetem

Szerelem után 
szabadon
elhelyezkedem
önmagad mögé leereszkedem 
génmódosított űrszonda 
telkemből s telkedből szólok 
nincsen élet a marson 
homokbuckád közelébe fekszem 
kipréselem szerelmem kapcsolatunkból 
bár helyesebb lenne kioperálni 
a megváltó úgyis szervdonor 
szigorúan másodállásban 
szíved volt az álarcom 
maszkom a meg-megálló időben 
mely valójában sohasem volt az enyém 
csak istené
és szerettem volna hinni 
egy picit talán a tiéd is

AlkoholPista
összeomlása

Jónás Tamásnak,
Michael Douglasnek, 
a Motörhead együttesnek 
és másoknak

ha te szeretnél
és én szerethetnélek
én nagyon szeretnélek
így viszont
lejátsszuk a meccset
értem s érted
szörnyű meccs lesz
lejátsszuk s a végén
megháláljuk
egyébként a meccsen lesz
majd minden
csak győztes s vég nem
tehát lejátsszuk a meccset
és nem leszünk mert
nekünk nem szabad lennünk
lejátsszuk a meccset hogy
egymást a fájdalomban megtaláljuk
s én oly hideg tekintetet vetek
ránk hogy beléd fagy a lélek
s az utolsó szavad mely szavam
nem hagyja el számat
csak szíved vázát őrzöm
nem azt ami enyém valójában
a végén mindig hálát adunk
és most hőségriadó van

és csend és napolaj és élet 
félek de már nem én félek
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SZOCS ISTVÁN

Német Nobel-díj Bánságnak
(................ .világ csodája?
valaki a Bégától indul el, 
s befut a nagy, szent Óceánba.)

Balogh F. András kismonográfiá
ja: Herta Müller útja... Első fejezet: 
Mítosz születik: A tehénpásztorkodás- 
tól a Nobel-díjig.1 „Szemünk előtt ke
letkezik és velünk együtt nő H erta 
Müller mítosza. Az írónő a rendszer- 
váltás, a német fordulat, a »Wende« 
egyik nagy, ám megszolgált nyerte
seként m egtestesíti sokak álm át, és 
kézzel foghatóvá teszi azt, hogy az is
meretlenségből vagy néhány utcács
kából álló kis faluból is fel lehet érni 
a legmagasabb parnasszusi csúcsok
ra. Á ttételesen szólva, kijelenthető, 
hogy bármely hátrányos helyzetben 
született ember szám ára a felemelke
dés példaképe lehet. Herta Müller egy
szerre a siker szimbóluma, valamint a 
gyöngébb, esélytelenebb ember feltar- 
tóztathatatlanságának a mítosza. Az 
írónő a kommunizmus felett a ra to tt 
győzelmet is jelenti, a szó erejének a 
győzelmét, hiszen a bá tran  kimondott 
szón kívül M üllernek más fegyvere 
nem volt.”

Még sokszor visszatér a kismo
nográfia szerzője mindenféle indu
lási hátrányra, igaz, ezeket könnyű 
érzékeltetni a m agyar olvasó szám á
ra  is, és a világ bármely nyelvű és fa
jú  olvasója szám ára, különösen, ha  az 
népmeséken és legendákon nőtt fel. 
Természetesen, időnként k itér a re 
gény nyelvezetére és esztétikai érté
kére, a nyelvi sokszínűségére, a képek 
sorjázására, ám ezeket m agyar nyel
vű könyvben szinte lehetetlen szem
léltetnem, legfennebb ott, ahol „nyelvi 
egym ásba hatolások” k ínálta  tá rs ítá 
sokról van szó, ezt most tegyük félre.

Az ilyen sokszorosan hátrányos 
helyzetről induló rajtolás „mesésen 
jó”, azaz a mesékben éppen ez az iga
zi: a szegény ember (szegény favá
gó vagy szegény király) legkisebb fia, 
sokszor üldöztetve, feldarabolva, még
is átkel az üveghegyen és végez az 
óriásokkal. A mese így átjárja  a való
ságot is: az igazságtevő király a mese 
szerint mezőgazdasági segédm unkás
ként kezdte, az országot felszabadító 
ism eretlen szűzlány stratégiai és poli
tikai csodagyerekként, de rebesgetve 
já r t  a hír, hogy egyiknek a nagym a
mája, m ásiknak éppen a jó édesany
ja  félrelépett királyasszony lett volna, 
ami valószínűsítené recepciójukat, 
még ha rejtélyes ta lá lt gyereknek is 
á llíto tták  be őket.

A ztán az a tehénpásztorkodás sem 
olyan szerencsétlen élménygazdagító

terrénum . Megy az ember hajnalban 
mezítláb a tehén u tán  ki a mezőre, a 
hajnali harm at gyém ántként csillog 
a tarlón, eleinte még fagy le az em
ber lába, m ert persze mezítláb van, 
ám kiderül ennek is az előnye: a te 
hén nem sokára végzi a dolgát, és mi
lyen kellemes érzés beállani a friss, 
forró tehénlepénybe! Hogy megtelik 
tőle az ember feje búbjáig kozmikus -  
populista narratívákkal! A legeltetés 
terén  legrosszabb dolga a disznópász
tornak  van, és mégis: a kiskanász is 
hányszor felmászik az égigérő fa leg
magasabb lombjai közé! S lám, H erta 
Müller e téren  is hátránnyal indult, 
m ert leánykákkal nem nagyon őriz
tetnek házi sertéseket...

Azonban e bevezető szakaszában 
nem értek  egyet Balogh Andrással: 
tú l hangsúlyozza Nitzkyfalva,2 egyál
ta lán  Temesvár és környéke is- 
tenhátam ögötti eldugottságát. (Ez 
különben egyes tem esvári ismerő
seimnek is kényszerképzete volt, 
pedig szó sincs róla!) S most ne is 
beszéljünk a Temesköz, vagyis a te- 
mesi bánság történelm ének legrégeb
bi szakaszairól. A Bánát a Bánság szó 
ném etesített változata, úgy, hogy m a
gyarul inkább az utóbbi használan
dó. Hagyjuk Traianus felvonulásait, 
Ajtony és Csanád vezér harcolásait, 
Károly Róbert királyi várkastélyát, a 
H unyadiakat, Kinizsieket, Zápolyát, a 
Dózsa György máglyája fölött feltűnt 
Szűzmária-jelenést, Losonczy Istvánt 
és végül Jenő herceg által a diadal
m as visszafoglalást. Kezdjük csak on
nan, amikor megjelentek H erta ősei. 
Azt mondják, hogy akkor is csak úgy 
kidobták őket a nyirkos mezőkre, 
m int később a száraz B áráganra. A 
telepítéseket, különösen a másodikat, 
kitűnő tábornokok bonyolították le, 
ragyogó úthálózatot, kellemes és gya
korlatias településszerkezeteket ala
k íto ttak  ki, az u tak  m entére eperfá
kat ültettek, és halállal büntették, 
ha  netán  ki a k a rta  volna valaki vág
ni ezeket. (Nem úgy, m int manapság, 
am ikor pedagógusok, városatyák és 
szociológusok végeérhetetlenül é rte 
keznek arról, m iként lehetne a piszkos 
huligánokat leszoktatni a csemetefák 
kitördelésének manifesztációiról.)

Ennek során szabályozták a folyó
vizeket -  minő érdekesség, Temesvár 
nem is a Temes m ellett fekszik! És 
lön kostélyi duzzasztó, óbégai ág, és 
Újbéga: hajózható csatorna! Ám té r
jü n k  rá  a civilizációról a kultúrára , 
a világhírre. Temesvár környékén, 
Csatádon született Lenau, széleskörű 
olvasótábor á ltal is ism ert német köl

tő, a Három cigányra bukkantam egy
szer c. verse régebben sok iskolai ol
vasókönyvben is szerepelt, és kesergő 
ifjú zsenik gyakorta idézték sorait:

A  puszta semmi int, amerre né
zek, agyonpéldázott vándorút az élet, 
csak hogy lássuk. A tem esvári hely
őrség fiatal tisztjeként itt ju to tt el 
Bolyai János nagy geometriai felfede
zéséhez... Arrébb Nagyszentmiklós, 
Révai Miklós, Bartók és más híres
ségek (pl. Bárányi) szülőhelye, az el
lenkező irányban Lugos és -  K urtág 
György. Hosszas volna most annyi it
teni tudóst, művészt, írót felsorolni, 
akinek máshol is ism erték a nevét... 
és a tem éntelen sok aradi értelmiségi, 
a szomszédban! 1918-ban, meghök
kentő módon, önálló köztársaság pár 
napig, de -  az is valami!

(Engem személyesen nagyon sok 
rokoni, baráti és m unkatársi kapcso
la t fűzött Temesvárhoz, köztük olya
nok is, amelyek H erta Müller írásai
nak  a világába valók.)

Balogh a H erta Müller kezdő írá 
saiban, első köteteiben nagyon alá
húzza azokat a negatív élményeket, 
amelyeket nem a kom m unista dik
ta tú ra , hanem  a sváb paraszti élet
forma, „a kisközösségek narratívá- 
ja ” terhelt a gyerekkora: az SS-apa, a 
„baromfigyilkos” nagym am a, a merev 
felszín képmutatása alatt fortyogó er
kölcstelenség... „Herta Müllernek volt 
bátorsága szembenézni a sváb közös
ség problémáival... és ez a tette legiti
málta a későbbi kritikai hangnemét”... 
Balogh F. A ndrás ehhez hozzáteszi, 
hogy (bezzeg) a nyolcvanas évek ele
jén nem volt olyan m agyar irodalmi 
mű, amely a vidéki életet teljes egé
szében a m aradiság, az erkölcstelen
ség és a terror tobzódásának írta , fes
te tte  volna, amely a rendtartó  székely 
falut alkoholista garázdák gyüleke
zetének, házasságtörők M ekkájának, 
bru tális m ihasznák és istentagadók 
bandájának ír ta  volna le. Nem szól
hatok ehhez kapásból hozzá, nincs 
m ár áttekintésem  annak  a kornak a 
faluképéről, de valóban nem sok iro
dalmi mű lehetett ilyen, hiszen ak
kor a sem atizm usnak m ár nagyjából 
vége volt, de az ellensem atizm usnak 
is, és egy ilyen kép ugyanolyan ha
mis lett volna, m int az ellenkezője, 
leginkább még az alkoholizmus nép
irtá sán ak  vonatkozásában lett volna 
igaz. Ugyanis a nyugati „médiaipar”, 
amely a hagyományos kisközösségek 
rothadtságán csemcseg, mindég el
hallgatja, hogy ezek a „mocsok ala
kok”, vagyis „büdös parasztok” azért 
közben dolgoztak is -  és term eltek. És 
ta lán  többet is, minthogy az adóhiva
talok és a bankok vérszípói k ikalku
lálják. És ez nagyon-nagyon fájdal
mas szám unkra, úgy lehet???3
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Lehet, hogy illegitim  az ítéletem, de 
nekem is, akárcsak  még sokaknak, a 
sváb parasztról, akárcsak  az odaha- 
zai németről, a bajorról vagy a Rajna- 
mentiekről nem annyira lesújtó, m int 
H erta Müllernek. Nemcsak hogy dol
gozni tudnak, de m intha egy kis em
berség is szorult volna beléjük... Igaz, 
hogy gúnyolódnak a kléruson („a pa
pot és a kutyát a szájáért ta rtják !”), 
de nem annyira, m int a „médiaipar” -  
és ugye, egy kissé mindég is volt ben
nük egy kis, nem kellőleg beszabályo
zott és kézben ta rto tt osztálygyűlölet 
is. Gyerekkoromban, a harm incas 
években s a negyvenesek elején, én 
is ilyen faluközösségi „narratívákon” 
nőttem  fel, hogy „tizennyolcban az 
u rak  eladták az országot a kommu
nistáknak!”...

Néhány dolog elgondokoztatja 
így is az embert: a paraszt, a föld
műves, a falu „leleplezése” éppen 
az a gesztus, ahogy az osztályharc 
idején a zsíros gazdát, a kulákot 
k itagadták  a társadalom  hasznos 
rétegei közül. És ez az ítélet most 
kiterjed az egész falura, m indenki
re, aki term észeti gazdálkodásból 
él. A fenti minősítések pontosan 
kiadják a kulák arculatot, kivéve 
az istentelenséget, bár a  sajtóigaz
gatóság az ötvenes évek közepe fe
lé m ár a rra  u tasít, hogy árnyal
tabban kell tárgyaln i a kérdést: 
a szomszéd faluban legyen egy bé
kepap... Ma a kulák m inősítést az 
egész parasztságra  kiterjesztik, a 
narodnyik helyett „populistát” és 
„romantikus tradicionalistát” ír
nak  a bélyegzőre...

Olvashatjuk most, hogy H erta 
Müller a német 1968-ra hivatko
zott, nemcsak Enzensbergerre, 
hanem  közvetve Cohn-Benditre 
is, Brecht m ellett pl. K afkára: a 
polgári társadalom  is k ísérteti
es látszatvilág, m ár-m ár túlvilá
ginak ható egyetemes bűnszövet
kezet, amely az emberi mivoltot 
degradálja, ám ha valaki nem törek
szik a szocializmusból átmenekülni, 
á ttörni ebbe a fantomvilágba, annak  
a „kommunisták, eltörték a gerin
cét?” A sovinizmus, sugallják: a pa
raszti korlátoltságból ered. Balogh 
is megjegyzi, hogy a háború u tán  
Romániából nem űzték ki a ném ete
ket, m int M agyarországról, csak -  el
küldték őket jóvátételi m unkára, a 
Szovjetunióba. (A 44-es augusztusi 
fegyverszüneti feltételek nem kötik 
ki, hogy milyen szárm azásúnkat kell 
m unkára deportálni!)

A 68-asok azt sugallják, a „kiskö
zösségi narratívákból” fakadt a ná 
cizmus (hisz Lenin is megmondta, 
hogy a kisterm elés naponta újraszü
li a kapitalizmust!). Ma soha senki 
se beszél arról, hogy pl. a h itlerista

Volksbund, azaz Népi Szövetség mi
lyen izzásig fölpörgetett agitációt fej
te tt ki a m agyarországi svábság kö
rében. Azokról a számítgatásokról, 
amelyek szerint a m agyar nemzeti 
vagyon fele a német birodalm at illeti. 
E kalkulációkat nem Bonyhádon vagy 
Baján, hanem  S tu ttgartban  dolgozták 
ki. És a Schwäbische Türkei, a „Sváb 
Törökország” koncepciója: Délkelet- 
D unántúl, Bács-Bodrog s a temesi 
bánság alkotta volna, amely a Maros 
és Nagy-küküllő völgyén át kapturál- 
ta  volna a szász földet (hátráló erózió
val). Azért nem Sváb Magyar-, hanem  
Törökország, m ert így kifejeződne az, 
hogy Savoyai Jenő, a francia szüle
tésű  herceg és hadvezér tá rsa i nem 
felszabadító, hanem  hódító háborút 
folytattak annak  idején az ozmán bi

rodalom ellen, és a németség szám ára 
hódították meg e volt m agyar te rü le
teket. Elképesztő, hogy ez a koncep
ció a II. világháború u tán  még soká
ig nem múlt ki, hanem  beásta m agát 
egyes ideológiai támaszpontokon (tör
ténetírás, nyelvészet), és hogy azokat 
az értelmiségieket, ak ik  annak  ide
jén a leginkább ellenszegültek a hó
dító pángerm án ambícióknak, m int 
Várkonyi Nándor, Kodolányi János, 
Féja Géza, sőt Szabó Dezső is, m in
den módon gáncsolták, hiteltelenítet- 
ték, míg a valódi nyilasokkal, m int pl. 
a szerencsétlen Erdélyi Józseffel né
hány év börtönnel gyorsan elszámol
tak.

Még egy elgondolkoztató mozzanat: 
a változás előtt M agyarországra á tte 
lepülő erdélyi m agyar szerzők mind

produkáltak a kivándorlás előtt vala
mi elutasítást, vagy legalábbis elha
tárolódást a „hagyományos nemzeti 
narratíváktól”, lásd pl. Páskándi Géza 
Dugovics Titusz-polémiáját, am i az 
önfeláldozást nevetséges, groteszk ak
ciónak ta rtja  (más hasonló tendenciá
jú  írásai mellett). Az egyedüli kivétel 
ta lán  Kocsis István volt, aki közvetve 
sem te tt ilyen hűtlenségi nyilatkoza
tot, le is szorult a m agyarországi szín
padokról, pedig kezdett m ár belejönni 
a drám aírásba, ezért szinte kizárólag 
államjogászként kénytelen megnyil
vánulni.

Mindez azonban nem írandó Balogh 
András terhére: ő igyekezett becsü
letesen és tárgyilagosan felm utat
ni a Herta Müller-jelenséget és utaln i 
a nyugati m édiaipar manipulációira. 

És feltétlenül m éltatni kell a gyors 
reagálás és a széles körű kitekin
tés eleganciáját is!

Különben az irodalmi Nobel- 
díj kiosztásánál mindég az a hely
zet, hogy kinek nem  adják ki? Az 
első nem-Nobel-díjas például Lev 
Tolsztoj volt... Német írók közül?... 
Ki nem?...4

J egyzetek
1Balogh F. András: Herta Müller útja a 

Nobel-díjig, Kismonográfia. Littera Nova 
Kiadó, Budapest, 2011. Én ugyan azt a 
címet adtam volna neki, hogy útja a ro
mániai Kommunista Ifjak Szövetségének 
díjától a... stb. Érdekló'dést csigázóbb lett 
volna talán...

2A Lugos környéki Niczkyfalva (így) 
először 1784-ben említtetik. A Nicki birto
kos család 1395-bó'l. Nick vasmegyei köz
ség. Nitzkifalva helyén eredetileg Kutas 
(Kwtus 1370) nevű falu állott. Nem tud
ni, lakóit a szudáni határra, Anatóliába 
telepítették-e, vagy csak simán lemészá
rolták.

SS-katona vagy horthysta akkor még 
viszonylag kevés lehetett közöttük, liba- 
nyakvágó és házasságtörő már inkább. 

3Az abszurd fordulatokban bővelke
dő életrajzú, gyakran multietnikus személyek 
közül nem egy megírta saját és sorstársai 
pályafutását is, pl. Majtényi Erik, Bárányi 
Ferenc. Ha nem épp magyar variációjukban 
és magyarul teszik, talán híresebbek len
nének. Bár meggondolandó, amit 2010-ben 
Stefan Sienerth írt: Félek a nem kitalált tör
ténetektől. (Ich habe Angst von unerfundenen 
Geschichten), idézi Balogh F. András.

4A II. világháború után Hermann Hesse 
kapott németként először Nobel-díjat. A to
vábbiakra nézvést lásd Balogh: „... a legma
gasabb csúcsokra csak úgy lehet eljutni, ha 
az uralkodó német gondolati rendszer témái 
és törvényei szerint alkot az illető.” Pl. 25 éve 
lesem, megkapta-e Patrick Süskind a Nobel- 
díjat (A parfüm, A nagybőgő) vagy csak nem 
vettem észre? Lásd még Iris Radisch: Kitsh 
oder Weltliteratur? Die Zeit 2009.35. és www. 
faz.net/s/RubD3AlC561C2F14794AA21336F 
stb. Balogh_108.old.
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D E M E T E R  ZSU ZSA

Változatok halálsikolyra 
és madárhangra 2.
(folytatás előző lapszám unkból)

3. A veszély telen  
h átraszaltó , avagy  
a csú n yaság  d icsérete

A 1979-ben megjelent Szerelemeső 
című regény főhősnője ta lán  a leg- 
tudatosabb és legvalóságosabb Sig- 
mond-szereplő. A nő-férfi kapcsolat, 
szexualitás tém akörének a m agyar 
irodalom ban is számos szimboli
kus figuráját ism erjük, Szendy Ilka, 
K árász Nelli mellé nyugodtan oda
illeszthetjük K risztinát, aki épp a 
közerkölcs álszenteskedése ellen lá
zadva, tudatosan  vállalja sorsának 
irány ítását. Sigmond a szexualitás
nak, a szerelem nek a társadalom  ál
ta l előírt és követendőnek ta r to tt  sza
bályrendszerét kezdi ki regényében. 
A m ár többször hangsúlyozott szen
vedéstörténet alapját ebben a regény
ben K risz tina  „félrelépése” képezi: az 
egyes szám első személyű narráció 
kettős értelm ezését nyújtja a „félre
lépés” gesztusának. M int a sigmondi 
világban álta lában , kettős valóság
síkkal szembesülünk: a főhős bel
ső valóságával, törvényeivel, amely
ben az egyéni szabadság zálogát épp 
a feltétel nélküli szerelem jelentené, 
s a külső, környező valóság, a tá rsa 
dalom síkját, amelynek morális rend
szerében nem fér meg a K risztina ál
ta l képviselt szerelemfelfogás. A két 
világ közötti ellentét feloldását a sze
rető  és a férj figurája egyaránt hor
dozhatná, vagy legalábbis erre  ké
szítene fel a „félrelépés” története. 
De K risz tina  válla lt lázadása épp 
attól válik  szenvedéstörténetté -  és 
m egint csak nem m egváltástörténet
té - ,  hogy m orális lázadásával egye
dül m arad. Sem a szerető, sem a férj 
nem képes a feltétel nélküli szeretet- 
re -  előbbi csak az álcázott, hazug
ságra épülő viszony fen n ta rtása  mel
le tt vállalja kapcsolatukat, s annak  
napvilágra kerülésével nem vállalja 
szerelm üket. Férje, Domokos pedig 
csak a tá rsada lm i rend betartásával, 
mások döntéseinek alárendelve, azaz 
ú jra csak hazugságokra építve len
ne képes közös életük folytatására. A 
Szerelemesőben ugyanakkor nem is 
anny ira  a tö rténet az érdekes -  amely 
számos ponton ta rta lm az  elcarrat- 
lan  láncszem eket. Sigmond eddigi 
m unkásságának  ism eretében ta lán  
elmondható, hogy a szerzőnek iga
zi erőssége nem annyira  a párbeszé

1 4 --------------------------------

dekben, a reális téridőben zajló tö r
ténetvezetésben van, hanem  épp az 
emberi elme/álom lázálom szerű bel
ső narrációjában. Nyelvezete is ekkor 
válik  erősebbé, bár it t  csak csíráit ta 
láljuk a későbbi Sigmond-nyelv meg
határozó elemének, az erősen m eta
forikus, képi nyelvezetnek. Ebben a 
regényben azonban még Sigmond el
sősorban a hagyományosabb, rea lis
ta  próza elemeihez nyúl, a figurákon 
azonban érződik a stilizáltság. Nem 
véletlen tehát, ha  a regény legerő
sebb jeleneteit épp azok a részek ké
pezik, ahol a főhős belső történéseit 
olvashatjuk, ahol a hősnő át-átlépi a 
norm alitás h a tá ra it, s ezekben érez
hető a leginkább az elbeszélés erős
sége, hogy Sigmond m agára, azaz 
h ang jára  ta lá lt, a megbomló elme 
szaggatott narrációja, valam int az 
azt alátám asztó  külső cselekményso
rok kettőssége m ár szinkronban van 
egym ással, s m int ilyen, képes érzé
keltetn i a cselekmény belső feszült -

Sigmond István

SZERELEMESŐ
Regény Kriterion

ségét, s ezáltal a főhősnő saját sorsá
nak  szimbólumát, a társadalom  által 
elítélt házasságtörés/bűn/csúnyaság 
önigazoló szépségét is megfesti.

Talán nem véletlen, hogy Sigmond 
épp az abnorm ális, a csúnya, az a lan 
tas, az abszurd és groteszk ábrázolá
sában érzi igazán otthon m agát, k a 
rak tere i is akkor hitelesek, am ikor a 
rossz, a csúnya, a groteszk végletekig 
eltúlzó figu ráit ábrázolja, s épp a két

férfi főszereplővel nem tud  m it kez
deni, így k a rak te rü k  nem annyira 
erős, m int a női főszereplőé. Ezért ta 
lán  nem véletlen, hogy Sigmond pá
lyaíve épp a csúnyaság m etafizikájá
nak  az irányába fejlődött.

A Szerelemeső fentebb em lített je 
gyei, illetve a bolondokházi interm ez
zo a legerősebb részei a regénynek, s 
a ke ttő  együttes olvasata -  nyilván a 
későbbi Sigmond-szövegek ism ereté
ben — előre sejteti a regénynek az ol
vasó á lta l v á rt végkifejletét. Amihez 
végül a szerzőnek ekkor még nem 
volt még „bátorsága” -  a hősnő kilé
pése ebből a világból még m egm a
rad  a rea lista  regény keretei között. 
Gondolhatjuk ugyan azt, hogy a fen
tebb em lített megbomló tudatfolyam  
ábrázolása és a regény „mosolygós” 
fináléja igencsak ellentmondásos -  de 
m aradjunk inkább annyiban, hogy a 
sigmondi hősöknek ekkor még felol
dást je len thetett, ha  a világból való 
kivonulásuk m egm arad a realitás, a 
norm alitás keretei között, ha  a világ
gal szembeni lázadásra  megfelelő vá
lasz lehet az abból való kivonulás -  a 
h á ta t fordításhoz, újrakezdéshez se
gédkezet épp az új élet ígérete, saját 
gyermeke nyújt: „Pedig most nekem 
is ki kell próbálnom a nagy ugrást: 
há traszaltó t vetek a cirkuszi kupo
la legm agasabb pontján. Azt fogjátok 
hinni, hogy ez volt az a bizonyos vi
lágszám: a halálugrás. Csak ti nem 
látjátok, hogy a la ttam  lá th a ta tlan  
hálók vannak  kifeszítve. Kicsiny kéz 
ta r tja  erősen, hogy ne zúzzam m a
gam agyon. A K riszti keze.”

Sigmond hősének fel- vagy meg
szabadulása a későbbi szövegek fe
lől nézve félmegoldás, s az olvasónak 
nem kell könnyű szívvel fellélegeznie 
-  az akrobata még a földön gyakorol
ta  a hátraszaltó t.

4. A kikért a h aran g  szól
Hasonló fenn tartások  megfogal

m azhatók a Félrevert harangok k iadá
sai kapcsán is (1987-ben a kötet csak 
cenzúrázva jelenhetett meg, 1990-ben 
adják ki a második, im m ár teljes k i
adását.). A két kiadás öszszehasonlí- 
tása  u tán  ugyanis egyértelmű, hogy 
a cenzúrázatlan változat nem ad lé
nyegesen többet -  legalábbis a tanu l
m ány nézőpontját tekintve -  a cenzú
rázott változatnál. B ár kétségtelen, a 
to talitárius rendszerek -  a fasizmus, 
a kommunizmus -  ábrázolásában, 
azok meg- és elítélésében, k ritikájá
ban lényegesen többet elárul a  cen
zúrázatlan  változat, de mindez nem 
befolyásolja lényegesen választott 
szempontrendszerünket.

Részben hasonlatos problémát fe
szeget, m int az Egy panaszgyűjtő pa 
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naszai -  csak itt a Szerelemeső u tán  
újra a reális történelm i falak közé 
helyezi a történetet. A második vi
lágháború előestéjén játszódó regény 
helyszíne egy erdélyi, tízezres létszá
mú kisváros, neve B. A történetnek 
nincs központi figurája, az egyes fér
fifigurák típusok -  egy-egy eszmének 
a hordozói, szócsövei, találkozásaik 
is elsősorban a rra  adnak alkalm at, 
hogy ezen eszméket ütköztessék egy
mással. így a klasszikus értelemben 
vett cselekményt, történetet sem kér
hetjük számon a regénytől: inkább 
pillanatképek, anekdoták sorozatait

olvashatjuk, amelyek egy-egy szerep
lőnek a sorsába engednek bepillan
tást. Talán ez a pontja a regénynek, 
amelyen keresztül közelebb kerülhe
tü n k  a sigmondi világhoz -  igaz, hogy 
csak karcolatokban, torzóban m aradt 
formában, de ezek a történetek külön 
elbeszéléseknek lehetnek a csírái, s ez 
a fajta szegm entáltság egy-egy elbe
szélési módozatot is jelöl.

A regény szereplőinek életéből fel
v illan to tt pillanatképek, a jelen pilla
natában  felderengő m últ sötét árnyai 
m int a pokol to rnácainak  szenvedés
történetei vagy m int egyfajta sze
mélyes világháborúk, tragédiák  
tá ru ln a k  fel, hogy a regény végkifej
letében a személyes tö rténetek  ösz- 
szeérjenek nem csak egym ással, h a 
nem a világháború borzalm aival is. S 
m int ahogy a Szerelemesőben is lá t
tuk , a sigmondi világ akkor éri el k í
vánt ha tásá t, ha  a szerző kilép a re 
alis ta  ábrázolásmód, a tézisszerűség 
keretei közül, s az emberi lény a lan 
tasságát, a végletekig feszített állati 
viszonyokat boncolgatja -  azaz ha az 
abszurd eszközeihez nyúl.

Sigmond ugyanis m ár ekkor m es
tere  az abszurd kettős h a tása  kivi
telezésének: a karikírozó, nevettető 
vetületével éppúgy tud élni, m int az 
elborzasztó, hidegrázós eszközeivel — 
s ta lán  nem véletlen, ha  a női sorsok 
ábrázolásában látja m indezt megva
lósíthatónak.

Ha Sigmond regényéhez a finálé fe
lől közelítünk, akkor főszereplőknek 
a zsidó kegyszerárust (F riedm ann 
urat), illetve az u n itá riu s  harango- 
zót (Göröngyi Dénest) tehetjük  meg: 
ők azok ugyanis, ak ik  a történelem  
közelgő v ih arán ak  áldozatai lesznek. 
Az előbbit ism eretlen te ttesek  agyon
verik, a harangozó lesz pedig a re 
gény hősei közül az, ak i m orálisan 
nem tud elm enni a háború rém álom 
sorozata m ellett, s végső, kétségbe
esett gesztusként önm agát köti fel a 
veszedelmet kongató, a rra  figyelmez
te tő  harangkötélre. Talán nem vé
letlen Göröngyi purifikátor szerepe 
sem, a Szerelemeső Domokosa is ún. 
pszichológusként dolgozik, aki m á
sok bajainak kezelésében épp a sajá t
já t hanyagolja el.

Ókét tek in thetjük  teh á t a sigmondi 
világ első -  tényleges -  áldozatainak, 
hiszen Göröngyit m int a társadalom 
nak  valam iféle lelkiism eretét épp a 
kegyszerárus halála  készteti szimbo
likus állásfoglalásra. Ilyen értelem 
ben gesztusa értelm esnek mondható, 
szenvedéstörténetében m egtaláljuk 
a m egváltás, a m egtisztulás lehető
ségét. S ekként teljessé válhat a h á 
borúellenes tézis személyes és közös 
tragédiája  is. Göröngyinek minden 
regénybeli te tte  is erre a fináléra 
predesztinálja, szerepe a regény so
rán  szimbolikus, akárcsak  szerel
méé (aki mellesleg a város kurvája). 
A szimbolikus te ttek  sorozata, az el
esettek  sorsában való osztozás szán
déka nem m inden esetben meggyőző, 
de a tézisregény világában őt tek in t
hetjük a személyes tragéd iák  m ér
legnyelvének, még akkor is, ha  a sig
mondi világban személye nem válik  
központi jellegűvé. Göröngyi figurája 
ugyanis ta lán  az egyedüli, akinek a 
m últját nem terhelik  sötét á rnyak  -  
ra jta  kívül minden fontosabb szerep
lő saját kis m agántragédiájának  fog
lya, s Göröngyivei ellentétben -  aki 
a kollektív bűnösség keresztjét veszi 
vá llá ra  -  nincs erejük a lázadásra.

Sigmond k isvárosának főként nő
figurái érdekesek, a különböző hely
zetű, s tá tu sú  asszonyokat szintén 
múltbeli, titokban m arad t történetek  
kötik össze -  a m últ azonban, m int 
a Sigmond-regények többségében — 
életre kel, s itt m ár az igazi sigmondi 
világ hátborzongató tö rténetbugyra
iban já ru n k . A Varjúszerenád hősnő
jének abszurdoidját idézik ezek a női 
sorsok és leszámolások, rea lista  kör

nyezetbe helyezve, felvillantva azt a 
(ki)utat, amely abszurditása  ellené
re is -  vagy tá n  épp azért -  h itele
sebbnek tű n h e t az olvasónak. A m últ 
árnyai belső szám adásra, az önma
gával való szembenézésre készte
tik  Sigmond szereplőit (elsősorban a 
legkiszolgáltatottabbak a m indad
dig a külvilág és saját szenvedéstör
ténetét közömbösen figyelő Bidlónét). 
Sorsának tragéd iáját felismerve, az 
ezáltal felszakadó gyűlölet, majd a 
többszöri lázadás -  amelyben igen 
szerencsésen alkalm azza Sigmond a 
th rille r fokozatos szerkesztésm ódját
-  m ár Sigmond István  igazi világába 
kalauzol, ez az a pont, ahol a tö rté 
net átlépi a norm alitás h a tá ra it, s a 
közben főszereplővé előlépett Bidlóné 
elkezdi saját őrült dance m acabre- 
szerű jelenetét: lázadása ekkor m ár 
(ön)pusztító erejű, s egyfajta felsőbb 
hatalom ként szolgáltat igazságot a 
környezetén.

A sok kis személyes tragéd iá
ból összeálló regény -  m int lá tjuk
-  nem fókuszálódik egyetlen tö rté 
netre, a szereplők tragédiái a tö rté 
nelmi tragédia párhuzam aként kap
nak  helyet. Fontosságuk inkább csak 
szintetizáló szerepükben rejlik: ezek 
azok a történetlehetőségek, amelyek 
m entén a sigmondi próza kibonta
kozhat. A szereplők m agántragédiái 
közül azok válnak  erőteljesebbekké, 
hitelesebbekké, amelyeknek szemé
lyes érin tettsége á tü t a szövegen.

Sigmond regényében nem egy em
berért kondítják a harangot. S noha 
Sigmond elbeszélői világában e k is
város lakói m indannyian kiszolgálta
to ttak , ta lán  nem tú lzás azt állítani, 
hogy a szereposztásban mégiscsak 
a női sorsok képviselőinek ju t hang
súlyosabb szerep, ezúttal annak , aki 
kezébe is veszi sorsának  irány ítását. 
Ez az a szereposztás ugyanis, am e
lyet Sigmond István  a továbbiakban 
követni fog, s az elm últ húsz év te r
mése alapján b á tran  állíthatjuk: rév
be érkezett.

(folytatás következő számunkban)
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X A N T U S  B O R Ó K A

„Mindig 
a légy győz”
Sofi Oksanen az utóbbi évek legnép

szerűbb északi szerzője. A finn-észt 
származású írónő harmadik regénye, a 
Tisztogatás nemcsak hazájában vált best
sellerré, hanem igazi világsikernek te
kinthető: közel harminc nyelvre fordí
tották le, és számos irodalmi díjat nyert 
el. Oksanen korábbi, azonos címet vise
lő drámájából kinőtt regénye méltán ér
demelte ki a szakma és a közönség elis
merését, a Tisztogatás igényes krimibe 
ágyazva az észtek huszadik századi tör
ténelmét mutatja be úgy, hogy egy vidéki 
család három generáción átívelő történe
tét helyezi a középpontba, miközben álta
lános emberi tapasztalatokat hiteles és 
egyéni módon szólaltat meg.

A regény az 1992-es évből indít: az erdő- 
széli házában magányosan élő idős Aliidé 
kertjében egy zilált külsejű, a kimerült
ségtől elájult lányt talál, aki felélesztése 
után nehezen hihető történetet ad elő ar
ról, hogyan került oda, és ráadásul orosz 
akcentussal beszéli az észt ódon, haszná
latban már nem lévő változatát. A bizal
matlan Aliidé mégis beengedi a „félelem 
szagát árasztó”, kiszolgáltatott lányt, bár 
minden mozdulatát szemmel tartja. A lát
szólag egymást nem ismerő két nő vélet
lennek tűnő találkozása hamarosan kétfe
lé ágazó retrospektív elbeszélést nyit meg, 
melyből kiderül, hogy a Riisti nevű falu
ban élő Aliidé és a Vlagyivosztokban fel
növő Zara nemcsak rokonok, hanem sor
suk is hasonló az életkori és földrajzi 
távolság ellenére. Az egymással csak né
hány szót váltó két nő története fokoza
tosan bontakozik ki az olvasó előtt, me
lyet Hans Pekk, Aliidé sógorának és Zara 
nagyapjának naplófeljegyzései, majd a re
gény végén a titkosszolgálat jelentései egé
szítenek ki. Az idősíkok és terek -  főként 
a negyvenes-ötvenes évek Észtországa és 
a kilencvenes évek Berliné jelenik meg — 
ugrásszerű váltakozásának és a mozaik
szerű narrációs technikának köszönhető
en nem kapunk egy jól körvonalazható, 
kerek történetet, az elhallgatás viszont 
folyamatosan fenntartja a feszültséget és 
kedvez az olvasói aktivitásnak is: a töké
letesen össze nem álló információdarabok 
egyre több kérdés feltevésére késztetnek.

Ahogy több, Oksanennel készített 
interjúban is elhangzott, az írónő ki
emelt célja, hogy regénye révén minél 
nagyobb közönséggel ismertesse meg 
Észtország történelmét. Főként a nyu
gat-európai olvasókra gondolt, akik ma 
is a szovjet történetírás változatát isme
rik, és többségüknek homályos elkép
zelése van a kommunista diktatúráról. 
Észtországnak három katonai megszál
lásban volt része a huszadik század fo
lyamán: az észtek egy német és két 
szovjet megszállás szörnyűségeit tapasz
talhatták meg, kiszolgáltatottan hány
kolódtak a nagyhatalmak döntései és a

diktatúrák között, és a rendszerváltás 
is a múlt lezáratlan kérdései által kísér
tett, sérülékeny demokráciát eredménye
zett. Ezek a történések egy kelet- vagy 
közép-kelet-európai számára nem isme
retlenek, mondhatnánk, Oksanen azon
ban nekünk is tud újat mutatni, hiszen 
nem politikai eseményeket részletez, ha
nem az oral history alkalmazásával a 
kisemberek mindennapi életét tárja e- 
lénk. A történelmi tények és adatok mö
götti világról mesél, arról hogyan vált az 
észtek tömeges deportálása, az ún. tisz
togatás eseménye egy család szenvedés
történetének központi elemévé.

A kommunizmus évei főként Aliidé 
nézőpontjából elevenednek meg, olyan 
időszakként, ahol gyakran elmosódnak 
a határok az ártatlanság és a bűnösség 
között, a hazugság az egész világot át
szövi, az emberek kerülik egymás tekin
tetét, fájdalmaikat és bűneiket magukba 
zárják. Nincsenek boldogok és boldogta
lanok, csak túlélők és elesettek vannak. 
A rendszer a legkisebb észt falut is be
hálózza, mint amilyen Riisti, ahol Aliidé 
nővére, Ingei családjával, majd azok de
portálása után férjével, Martinnal él. 
Aliidé rendszerhez való viszonyát a kom
munisták hatalomra jutásának idején 
történtek határozzák meg, amikor a két 
nővért éjszakai kihallgatásokra hurcol-

Sofi Oksanen

ták el és megerőszakolták, amiért Ingei 
férje, Hans németbarát volt. A nők nem 
vallottak, és jó ideig sikeresen bujtatták 
a házban lévő rejtekhelyen Hansot, de ez 
a trauma egész hátralevő életüket meg
határozta. Ezek után kétféle magatar
tás közül választhattak: belenyugodni 
a megbélyegzettségbe, vagy belesimulni 
a rendszerbe és a túlélők sorába tartoz
ni. Aliidé az utóbbi mellett döntött, ezért 
ment férjhez a pártaktivista Martinhoz, 
aki mellett viszonylagos biztonságra ta
lált. Ingeit és lányát, Lindát viszont

Sofi Oksanen 
Tisztogatás

Szibériába deportálták, s bár Aliidé jó
val az elhurcolás előtt tudta, mi fog ve
lük történni, erről mélyen hallgatott.

Az őszinteség hiánya, az állan
dó gyanakvás és az elhallgatás a túl
élés alapfeltételeinek tűnnek a szovjet 
Észtországban, és ezek a legszorosabb 
emberi kapcsolatokat is megfertőzik: csa
ládtagok válnak idegenné egymás szá
mára. Aliidé nemcsak Martinnal kapcso
latban érezte, hogy közelsége ellenére is 
távoli és ismeretlen, hanem saját lányá
val is. A pártideológia nyomására gene
rációkat összekötő történeteket, szokáso
kat kellett elfelejteni, helyüket mozgalmi 
dalok és oktatófilmek töltötték ki. Aliidé 
rejtett fájdalma volt, hogy az ő lánya ha
zugságokon nőtt fel, hogy sose mesélhet
te Talvinak azokat a történeteket, ame
lyeken ő, az édesanyja, a nagymamája és 
a nagymama édesanyja felnevelkedett. A 
társadalmi és a magánélet egészét uralni 
igyekvő diktatúrában az áldozatok és a 
rendszert kiszolgálok közötti határ is el
homályosul. Oksanen nem egyszerűsíti le 
szereplőit a jók és rosszak táborára, sok
kal nyugtalanítóbb az, amikor nekünk 
szegezi a kérdést: „Mi mindent kellett 
megtennie az embernek ahhoz, hogy nem 
vitték el?”

A rettegés és megalázottság időszakát 
az Aliidé emlékei révén megelevenedő 
szovjet rezsim mellett a rendszerváltás 
utáni Észtország, sőt a Nyugatot képvi
selő Berlin idősíkjai egyaránt megjelení
tik; ugyan demokrácia van, de a terror 
és a szexuális erőszak ekkor sem tűnik 
el. Az üldöztetés és a megaláztatás ta 
pasztalatának visszatérő jellege, a fellé
legzést biztosító zárlat elmaradása meg- 
rázóvá teszi a Tisztogatást. „Az erőszak 
módszerei kortól, országtól és kultúrá
tól függetlenül mindig ugyanazok” -  írja 
az utószóban Oksanen, és ez a felisme
rés regénye alaptételének is tekinthető. 
A Tamm-Pekk család tagjainak mind
három generációját női és emberi mivol
tában is megalázzák: Aliidét, Ingeit és 
Lindát a második világháború utáni ki
hallgatások egyikén erőszakolják meg, 
Zara pedig hatvan évvel később kerül az

» » » » » »
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Út az ismeretlenbe - kortárs 
m a g y a r  irodalom Finnországban
A huszonegyedik századi finn olvasó- 

közönség nem rendelkezik sokkal széle
sebb ismeretekkel a magyar irodalomról, 
mint például a románról, a lengyelről 
vagy akár a hollandról. Kertész Imre 
Sorstalansága ugyan meglehetősen szé
les körű ismeretségre tett szert, más ma
gyar kortárs írókat azonban -  a klasz- 
szikusokról nem is beszélve -  a mai finn 
átlagember nemigen ismer.

Fordítások természetesen szület
tek ugyan az idők folyamán, különbö
ző korszakokban hol több, hol kevesebb. 
A legfontosabb klasszikusok megjelen
tek fordításban, és a második világhá
ború utáni irodalom egyes kiemelkedő 
alakjainak (pl. Örkény István, Mészöly 
Miklós) művei is napvilágot láttak fin
nül. Magyar költők verseivel is találkoz
hatott az északi közönség, elsősorban 
antológiák formájában.

Ami a mai magyar irodalmat illeti, 
a széles látókörű, szenvedélyes iroda
lomolvasók körében ismerősen csenghet 
Konrád György, Esterházy Péter vagy 
Nádas Péter neve és főbb regényeiknek 
címe, előfordulhat, hogy van némi fogal
muk Kányádi Sándor, esetleg Rakovszky 
Zsuzsa költészetéről. Az ügy iránt érdek
lődők tudják azt is, hogy Kertész életmű
vének nagy része olvasható már finnül. 
Az ifjabb nemzedékek írásaival viszont a 
magyarul nem tudó irodalombarátok ba
josan és igencsak hézagosán ismerked
hetnek, mivel Dragomán György A fe
hér királyán és Tóth Krisztina Vonalkód 
című kötetén kívül nemigen jelent meg 
kortárs szöveg az utóbbi időben finnül.

Ez a hiányérzet motoszkált a Helsin
kiben működő Magyar Kulturális és 
Tudományos Központ dolgozóinak fejé
ben, amikor úgy döntöttek, hogy a fenn
állásának harmincadik évét ünneplő in
tézet születésnapjának tiszteletére nem 
hagyományos ünnepi kiadvánnyal ké
szülnek, hanem egy kortárs magyar iro
dalmi antológia megjelentetésével. A kö
tet, megálmodóinak szándéka szerint, 
reprezentatív válogatást kínál az 1989

» » » » » »
orosz maffiózók hálójába, akik prostitú
cióra kényszerítik. Az elszenvedők a szé
gyen, a rettegés és a fájdalmas hallgatás 
érzésében osztoznak, megtörtségüket 
a reszkető kéz, a riadt, másokat kerü
lő tekintet jelzi. Az erőszak nyomainak 
eltüntetését célzó rituális ruhaégetés -  
melyet Aliidé és Zara is elvégez -  nem 
tud megtisztulássá válni, csupán tiszto
gatás marad. A megszabadulás lehetet
lenségét érzékeltetik a krómbőrcsizma 
és a húsba petéző döglégy mint a szexu
ális erőszak állandóan előbukkanó szim

után megjelent magyar irodalomból, 
olyan írók műveit sorakoztatva fel, akik
kel mindeddig nem találkozhatott fordí
tásban a finn közönség.

A szövegek összeválogatása során 
igyekeztünk egyrészt szem előtt tartani 
a finn olvasók szempontjait (a magyar
tól sok tekintetben különböző irodalmi 
kultúrát, valamint az olvasók hézagos 
háttérismereteit a magyar kultúrával és 
történelemmel kapcsolatban), másrészt 
viszont próbáltuk a lehető legsokolda
lúbb, legátfogóbb képet adni a mai ma
gyar irodalomról. Hazájukban ismert, 
neves írók műveit válogattunk e gyűj
teménybe, és igyekeztünk legalább va
lamelyes áttekintést nyújtani a kortárs 
irodalomban uralkodó különböző stílu
sok, irodalmi, poétikai eszközök és té
mák egész skálájáról.

Az antológia elsősorban novellá
kat tartalmaz, emellett pedig négy köl
tő, Szabó T. Anna, Varró Dániel, Tóth 
Éva, valamint Tóth Krisztina verseit, 
akit ezúttal költőként akartunk bemu
tatni, hisz prózaíróként már megismer
hette őt a finn közönség. A novellák te
matikus csoportokba rendeződnek a 
kötetben. A művészet és alkotás problé
máit feszegetik különböző nézőpontok
ból Krasznahorkai László (Odakint vala
mi ég), Márton László (Amit láttál, amit 
hallottál) és Bartis Attila (Károly avagy 
az irodalom története) novellái, ez utóbbi 
kettő egyben társadalmi dimenzióba he
lyezi és a közelmúlt történetének ironi
kus képével gazdagítja e témát. A tota
litarizmusról szólnak, különböző módon, 
Bodor Ádám (Anatol Korkodus vacsorája) 
és Parti Nagy Lajos (Hóvaku) írásai. A 
mai társadalom számkivetettjeit, a hát
rányos helyzetűek világát mutatják be 
Háy János (Gézagyerek) és Podmaniczky 
Szilárd (Passió) szövegei. A háború oka
it kutatja Grendel Lajos novellája (Ami 
a híradókból kimaradt), és következmé
nyeit ábrázolja Darvasi László (Júlia 
Szunce) írása. A szerelem a központi té

bólumai is. Aliidé végül lelövi a Zárát ül
döző két orosz férfit, de ezzel a probléma 
csak látszólag oldódik meg. Hiába mene
kül meg Zara, hiába van lehetőség ar
ra, hogy Ingei és Linda visszajöhessen 
Észtországba, visszakaphassák földjei
ket, erdőiket, az erőszak állandó vissza
térésének felismerése a nyugodtabb jövő 
halvány reményétől is megfoszt. „Mindig 
új krómbőrcsizma jön, mindig a nyakad
ra lép, és bármivel is próbálkozz, mindig 
a légy győz” — sajnos örökérvényű igaz
ságnak tűnik a Tisztogatás világában.

Sofi Oksanen könyve nem könnyed ol
vasmány: a szereplőkhöz szenvtelenül

ma Láng Zsolt Isten a Gellérthegyen cí
mű novellájában, a halál Spiró György 
Apámmal a meccsen című írásában, 
és mindkét téma együtt jelenik meg A 
Hold a hetedik házban című Rakovszky 
Zsuzsa-novellában.

A Mitá ölet náhnyt ja  kuullut (Amit 
láttál és hallottál) címet viselő antológia 
kereskedelmi forgalomba nem kerül, ha
nem a Magyar Kulturális és Tudományos 
Központ ajándékkötete, melyet eljut
tat könyvtáraknak és egyetemeknek is. 
Az eddigi visszajelzések alapján a kö
tet megjelenése pozitív visszhangot kel
tett. Feltűnően sokan csodálkoztak el 
a szövegek kísérleti jellegén, bár a ma
gyar irodalomban jártasabb olvasó sze
me aligha fedez fel ezekben a szövegek
ben különösebben végletes témákat vagy 
megoldásokat. A novellák tematikája is 
szolgált meglepetésekkel, meglehetősen 
különbözik a finn kortárs próza gyakor
latától, ahol a mindennapi élet és az em
beri kapcsolatok állnak leggyakrabban 
az írások középpontjában. Ami a kötet
ben szereplő verseket illeti, a finn olva
sók figyelmét elsősorban a versek formai 
kötöttsége keltette fel, hisz a finn költé
szetben ezzel a jelenséggel már fél évszá
zada nem találkozhattak.

Hiú ábránd, hogy egy ilyen antológia 
egy csapásra ismertté teszi majd a ma
gyar irodalmat Finnországban. Mégis, 
talán e könyvnek köszönhetően is, remél
hetőleg megszaporodnak a magyar iroda
lom iránt érdeklődők, akik egyben arra 
is felfigyelnek majd, hogy Finnországban 
igenis folyamatosan jelennek meg ma
gyar irodalmi művek. Nem túlzottan bő a 
kínálat, de létezik és folyamatosan bővül, 
a finn olvasók számára elérhetővé váló 
szövegek pedig nem csupán kuriózumok, 
hanem izgalmas, minőségi, világirodal
mi szintű művek.

Mitü ölet náhnyt ja  kuullut. (Amit 
lá ttá l és hallottál) Válogatás kortárs 
magyar írók prózai műveibó'l és köl
teményeiből. Helsinki, 2010. Szerk. 
Anna Tarvainen, Olga Huotari és 
Hannu Launonen. Fordítók: Outi 
Hassi, Juhani Huotari, Tuula Komsi, 
Hannu Launonen, Tähti Pullinen és 
Anna Tarvainen

viszonyuló narráció, a tárgyilagos, na
turalista leírások és a szépelgést kerülő, 
gyakran meglehetősen nyerssé váló nyel
vezet felerősíti a regény cselekményének 
megrázó, komor jellegét. Nyugtalanító, 
megszokott világunkból kimozdító re
gény, amely számtalan aktuális kérdést 
nyit meg, és hagy motoszkálni az olvasó 
fejében, még akkor is, ha a könyv szer
zője hangsúlyosan egyetlen válasz mellé 
teszi le a voksát.

Sofi Oksanen: Tisztogatás. Scolar 
Kiadó, 2010. Ford. Pap Éva
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P A P P  A T T IL A  ZSOLT

A kecskék 
lelke
A Transilvania Nemzetközi Film- 

fesztivál (TIFF) egyik legfontosabb, 
m agán az eseményen jóval túlm utató 
hozadéka, hogy a szemlén bem utatott 
filmek némelyike aztán  „ittragad” a 
kolozsvári mozikban, sőt bekerül a 
moziforgalmazás országos vérkerin
gésébe. Ez különösen olyan művek 
esetében feltűnő', amelyek m ásként 
nem -  vagy csak jelentős késéssel -  
ju tn án ak  el idáig, m int például egyes, 
szerényebb forgalmazói há ttérre l 
és m arketinggel rendelkező euró
pai (esetleg am erikai vagy távol-kele
ti) művészfilmek. Örömmel fedeztem 
fel tehát, hogy ilyen „sorsra ju to tt” a 
Le Quattro Volte című olasz-ném et- 
svájci m unka is, am it a fesztiválon 
nem volt alkalm am  m egtekinteni. (A 
filmnek — mondhatni, érthető módon 
-  nincs hivatalos m agyar 
címe, olasz szárm azású is
merősöm szerint nagyjából 
úgy lehet lefordítani, hogy 
Négyszer, Négy alkalommal 
vagy valam i efféle.)

A rendező, Michelangelo 
Fram -m artino neve nem 
cseng ismerősen, sosem 
hallottam  róla. Ám nem 
lennék meglepve, ha mond
juk  a calabriai dombok kö
zül szárm azna, valamely 
Isten h á ta  mögötti olasz 
falucskából -  legalábbis a 
családja, ő m aga ugyan
is M ilánóban született, a 
világhálón elérhető infor
mációk szerint. M ert an
nak, aki olyan filmet ké
szít -  mellesleg: lá th a tó an  
olyannyira potom pénz
ből, hogy bárm ely erdé
lyi filmesnek is becsületére válna -  
, m int a Le Quattro Volte, bensőséges 
és rejtelmes viszonya kell legyen a táj
jal, amelyet kamerájával végigpásztáz; 
és mindazzal, ami vagy aki él és mo
zog ebben a tájban. Persze, lehet, hogy 
mindez lényegtelen misztifikáció; min
denesetre a film nagyon is okot ad rá.

Legalább La Fontaine óta nyitott 
kérdés, hogy vajon van-e lelkűk az 
állatoknak. A 17. századi francia fa
bulaíró véleményét ismerjük; a mai 
olasz filmrendező ta lán  még tovább 
is lép egy kicsit: értelmezésében nem
csak, hogy van lelkűk, hanem  ez a lé
lek lényegileg azonos azzal a valam i
vel, am i az emberekben m unkál, sőt 
az egész élővilágot áthatja. Azt az élő
világot, amelynek mindhárom szint
je megjelenik a filmben: az emberi, az 
állati és a növényi esszencia egyaránt.

1 8 -------------------------------
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Nem éppen forradalm i gondolat, ez 
kétségtelen; de Fram m artino filmje 
olyan megejtő egyszerűséggel és pá
toszmentes szeretettel beszél — alig 
merem leírni, oly banálisán  hangzik 
-  születés, élet és halál örök körforgá
sáról, ami az első képkockáktól rabul 
ejti a nézőt. Arról, hogy a dolgok mé
lyén valam i fenséges azonosság rejtő
zik, és ez m intha vándorolna fajokon 
és élőlényeken á t -  nem, nem a rein
karnációról van szó. Az öreg calabriai 
kecskepásztor, aki a templom porával 
gyógyítja tüdőbaját; a születésétől ka
merával kísért, e lárvultán  bolyongó 
kecskegida; a kivágott fa, amely előbb 
rituális látványossággá, majd szénné 
válik -  ugyanannak a folyamatnak a 
részei, nincs különbség köztük.

A rendező (és term észetesen az ope
ratőr) egyik legfőbb erénye, hogy ké
pes arcot adni az em ber-alattinak,

személyiséget a kecskének és a fá
nak: dokum entarista stílusa, az isme
retterjesztő filmeket idéző képi világa 
m esterien megrendezett filmes bravú
rokat, vizuális gégékét „fed el” (a kör- 
menet-jelenet a kutyával, a kecskék 
közelképekben való bem utatása vagy 
am ikor a feldarabolt fa szemszögéből 
látjuk a szénégetők ténykedését), és 
nem mentes némi groteszk -  helyen
ként szinte bunuelien b izarr -  hum or
tól sem. A falusi templom porától a 
kéményen kiáram ló füstig -  ezek va
gyunk, isa. Halált hozó fű  terem gyö
nyörűszép szívemen: a vizualitás esz
közeivel aligha m ondhatta volna ezt 
el bárki szebben.

L e Q u a ttro  Volte, olasz-svájci-né- 
met film, 88 perc, 2010. Rendezte: 
Michelangelo Fram m artino.

TAR KÁRO LY

Szózatok
A p o k r i f  u p a n is a d o k
I.

Jöjj hát, kedves Krisnám, ülsz-e 
szépen felsorakoztatott 
titkos tanításaim mellé? 
Lélegzetünkkel kezdődik 
a minden semmiségének 
világló felismerése.

II.

Miként a magasztos Isten, 
egy az anyag és a lélek ?
Nanokra váltható világ, 
energia tombol a létben, 
megismerésünk végtelen, 
megváltásunk így elmarad.

III.

Ardzsuna, csak harcolj tovább, 
Krisnaként magasztos bíztat? 
Legfőbb üdvünk szivárványa: 
érzéseink, emlékeink, 
gondjaink, tudatunk vége 
alszunk majd álomtalanul.

IV.

Felismerésünk a tudás, 
anyag s valónk megsemmisül, 
elveszítjük én-tudatunk?
Újra, többé nem születünk, 
vágyakkal és örömökkel 
magunk válthatjuk meg magunk.

V.

Káprázat, vagy nem létező 
a felismert világiélek 
révületében fegyelmes, 
figyelmező beolvadás?
Jógába kötött követő, 
gyönyörhajhász megváltástan.

VI.

Cselekvőknek áll a világ, 
ismered a démon nevét? 
Remetekorban nem segít, 
létszomj rongálja tetteid, 
azt sem tudod, mi a tudás, 
hiába magolod könyveit.

VII.

A gondolat csak költemény, 
irodalomban szép remek? 
Mindenség-látomás szöveg, 
áhítat-érzelem kenet,
-  az ősi sióka metruma 
lapos sorok mókasora.
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[...] GERGELY JENŐ történész: A 1920-as évek 

nyugalmi periódust jelentenek a két háború közötti 
Magyarországon. Ez volt a bethleni konszolidáció 
idó'szaka, amely egy konzervatív reformpolitikát 
te tt lehetővé az állami berendezkedésben éppen 
úgy, mint az egyházpolitikában. Klebelsberg és 
Bethlen nagyon jól megértették egymást, s egyben 
jól kiegészítették egymást. Klebelsberg számára a 
nagy alkotásokat az egyházpolitikában, az egyházi 
építkezésekben az teszi elsősorban lehetővé, hogy 
az állami költségvetés mentesül a hadi kiadások
tól. Ugyanis a trianoni békeszerződés értelmében 
Magyarországon csak egy 35 ezres hadsereg lehet. 
Míg korábban a költségvetésnek egy igen jelentős 
részét a hadügy emésztette föl, most megma
radt ez a pénz, el kellett dönteni, mire fordítsák: 
utat építenek, kórházat építenek belőle, szociál
politikát csinálnak, vagy oktatás- és kultúrpoli
tikát csinálnak? Gróf Klebelsberg Kunó és gróf 
Bethlen István úgy gondolták, hogy az oktatás és 
a kultúra azok a trianoni áldozatok, amelyek újbó
li életre keltésével, kivirágoztatásával biztosítható 
lesz a magyar kultúrfölény itt a Kárpát-medencé
ben, kiteljesedhet egy új tartalmú, modern, kor
szerű nemzeti vonulatot jelentő neonacionalizmus. 
Nem egy nagyhatalmi soviniszta politikát, hanem 
a magyar élet minőségét, az európaiságát próbál
ták ezzel a programmal kifejezésre juttatni. Ezzel 
az általános műveltség megemelését az egész la
kosság tekintetében; javítani a középszintű gim
náziumi oktatás minőségét a középosztálynál s a 
’csúcsokon’: az egyetemeknek s az egyetemen tú 
li posztgraduális képzés előtérbe állítását szor
galmazta Klebelsberg. S ebben a munkában óha
tatlanul partnereknek kellett tekinteni azokat 
az egyházakat, amelyek korábban már betöltöt
ték ezt a szerepet Magyarországon. Klebelsberg 
kísérletet sem tesz arra, hogy ezt a szerepüket 
fölszámolja, korlátozza, inkább bizonyos állami 
ellenőrzés gyakorlását tarto tta  fontosnak az egy
házi intézmények működése fölött.

A két világháború közötti Európában tapasztal
ható egy általános szekularizáció, valamiféle tá r
sadalmi méretű elvallástalanodás. Ez a katoli
kus országokra éppen úgy igaz, mint a protestáns 
többségű országokra. Magyarországon a háborús 
vereség, a történelmi Magyarország összeomlása 
és az ezt követő szocialista forradalmak után meg
változik az egyházak helyzete. De érdekes módon 
nálunk ez nem azt jelenti, hogy a felekezetek kiszo
rulnának a hatalomból vagy a közéletből, hanem 
éppen ellenkezőleg, a liberális korszakhoz, a dua
lizmus korához képest még nagyobb szerepet kap
nak. Felértékelődik az egyházak szerepe, hiszen a 
rendszer magát is keresztény nemzeti jellegűnek 
identifikálja. Tehát úgy tekinti, hogy a keresz
ténység és a nemzeti eszme az, amely ezt az új 
rendszert megszervezi és megtartja, ebben pedig 
nélkülözhetetlenek az egyházak. [...]

A kultuszminiszter. Az azonos című doku
mentumfilm szerkesztett-rövidített változata, 
író-rendező: Szakály István. HITEL, 2011. jú
lius, XXIV. évfolyam.
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ZEN E É S  H IT

A népszerűség igézete
Bevallom, tegnapig kicsit fur- 

csállottam a Parsifal-előjáték nép
szerűségét. Miért kedvelik ma
napság ezt a kissé vontatott, 
elkülönülő zenei szakaszokra ta
golódó, alig-alig összeálló lassú ze
nét? Az operai kibontatást is eről- 
tetettnek éreztem és érzem még 
most is. A Parsifalt a Wagner-i 
életmű megkoronázásának ta rt
ják. Számomra a Trisztán az iga
zi csúcsa az életműnek, a legke
vésbé Isten-kereső Wagner-mű. 
Valójában a teljes életmű az is
tenhit köré fonódik. Lohengrin, 
Parsifal fia isteni küldött, égből 
alászálló megmentő. A Lohengrin- 
előjáték erre a gondolatra épül. A 
magas fekvésű vonósakkordok a 
messzi magasságból érnek a föl
di valóságba, és a rövid tétel vé
gén ismét a messziségbe emel
kednek. A Parsifal-előjáték a 
mélységből felszálló Isten-hívó fo
hászra épül: Istenhez menekül a 
lélek. Eszembe villan, hogy még 
az olyan műve Wagnernek, mint 
az Eine Faust- ouv er tűre, istenhit
re utaló mottót tartalmaz szóban, 
hangzásban egyaránt: „Isten, ki 
lelkemben lakik, / Meg tudja ben
sőmet ragadni, / Minden erőmön ő 
uralkodik, / S kifelé nem tud még
se hatni, / És így a lét gyűlölt te
her nekem, / Már csak halni kívá
nok, élni nem.” (Goethe: Faust)

így tűnődök magamban, mi
közben a tévéadásban ismét fel
csendül a Parsifal-előjáték zené
je. A partitúra után nyúlok, hátha 
így végre be tudok hatolni e ze
ne népszerűségének titkába. És 
a csoda megtörtént, a (sznobista) 
népszerűség ködéből végre felsej
lett előttem a mű igazi értelme: 
MEGTISZTÍTJA A LELKET. Az 
előadás miatt következett be ez a 
csoda. Minden hang maga a meg
testesült szépség, nemesség, bel
ső átélés kristályhangján szólt 
hozzám. Ez nem is az a mű, ame
lyet szörnyű, torz korábbi előadá
sokból ismerek — döbbent belém 
a felfedezés öröme, HITE. Ettől 
a pillanattól kezdve már ben
nem egy Parsifal-HÁTTÉRHIT. 
Megszületett bennem a Parsifal- 
kereső vágy.

Az igazi népszerűség mögött 
az ember örök zenekereső vágya 
áll, ez élteti a világ legkülönbö
zőbb zenéit, stílustól, kortól füg
getlenül.

A dolgok mágnesként vonzzák 
egymást. Alig ért véget a Parsifal-

előjáték zenéje, egy másik adón a 
Lohengrin elbeszélés csendül fel. 
Szokványos tenorhang közvetíti 
Wagner zenei hitvallását. A hall
gatóság lelkesen tapsol, a bravó- 
kórus (az elmaradhatatlan hang
versenykellék) harsányan üvöltöz, 
hálistennek füttyszó nélkül (ilyes
mi nagyon nem illenék Wagner 
átszellemült Lohengr in-zenéjé
hez). Utána felhangzik Puccini 
Tbscajából a harmadik felvonás 
tenoráriája. A bevezető halk han
gok alatt hirtelen tapsorkán hul
lámzik végig a termen: a közön
ség felismerte, hogy kedvenc 
gyönyörűsége következik, és örö
mét, meglepetését így fejezte ki. 
Ilyesmi gyakori a jazz-koncerte- 
ken, de komolyzenei hangverse
nyen én most hallottam-láttam 
ilyent. Gondolkodom: mi is az 
ilyen zenék népszerűségének a tit
ka? Talán így fogalmazhatnám 
meg: az alkotó szeresse azt, amit 
a közönsége szeret. Vagy költői
ebben szólva: szeresd azt, amit az 
szeret, akit szeretsz.

Az örök kérdés: szolgálni vagy 
kiszolgálni az embereket.

A művészt mindig is megkísérti 
a népszerűség vágya. Jóleső érzés, 
ha szeretik azt, amit csinál. Az 
előadóművész nem is tud meglen
ni nélküle. Az alkotóművész né
hanapján még nélkülözheti a nép
szerűségét. Áldozatot hoz? Azért, 
hogy egy új értékkel, új szeretni
valóval ismertesse meg az embe
reket? De csak ideig-óráig merész
kedhet távolra a népszerűségtől, 
az elismertségtől. Nagyon szüksé
ge van a népszerűség háttér-hité
re. A könnyebb fajsúlyú zenék ezt 
egy pillanatig sem nélkülözhetik: 
ebből élnek. Az értékes könnyű
zene jelzőt éppen olyan zenékre 
használjuk, amelyek gyönyörköd
tetnek anélkül, hogy kiszolgálnák 
a közönség ilyen vagy olyan na
pi ízlését, a különböző pillanatnyi 
divatok parancsait. Ha ezekre ha
gyatkoznánk, akkor a „legjelentő
sebb” Beethoven-mű a Für Elise 
lenne, ami önmagában remekmű, 
de messze esik az utolsó vonósné
gyesek csodás szellemi-zenei vi
lágától. Manapság a lemezgyárak 
ontják a nagy zeneszerzők népsze
rű műveit csokorba kötő lemezei
ket. A kereskedelem kiszolgálni 
akarja vásárlóit, de akaratlanul 
is a komolyzene HITHÁTTERÉT 
erősíti.

TERENYI EDE
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Szeptemberi évfordulók
1 — 210 éve halt meg Robert Bage angol író
2 -  150 éve született Mircea Demetriade román író
3 -  120 éve született Alexandru Vitianu román költő
4 -  130 éve született George Bacovia román költő

100 éve született Paul Osborne amerikai író
5 — 90 éve született Adrian Marino román kritikus
6 — 35 éve halt meg Laco Novomesky szlovák költő'
7 -  35 éve halt meg Albrecht Dezső publicista 

130 éve született Guido da Verona olasz író
180 éve született Victorien Sardou francia drámaíró

8 -  85 éve született §tefan Bánulescu román író 
180 éve született Wilhelm Raabe német író

10 — 190 éve született Jules Champfleury francia író
140 éve született Marcel Proust francia író 
190 éve halt meg Franciszek Zablocki lengyel író

11 -  150 éve született Juhani Aho finn író
130 éve született Dutka Ákos költő 
250 éve született Jósé Agostinho de Macedo 
portugál költő
50 éve halt meg Szántó György erdélyi író

12 -  140 éve halt meg Júlio Dinis portugál író
90 éve született Idrusz indonéz író 
90 éve született Stanislaw Lem lengyel író 
30 éve halt meg Eugenio Montale olasz költő

13 — 135 éve született Sherwood Anderson amerikai író
690 éve halt meg Alighieri Dante olasz költő 
140 éve halt meg Ibráhim Sinászi török költő

14 -  220 éve született Franz Bopp német nyelvész
160 éve halt meg James Fenimore Cooper amerikai író

15 -  121 éve született Agatha Christie angol írónő
16 — 135 éve halt meg Mikó Imre történész

85 éve született Simon István költő
17 -  200 éve született August Theodor Blanche svéd író
18 -  150 éve halt meg Antoni Górecki lengyel író

290 éve halt meg Matthew Prior angol költő
19 -  100 éve született William Golding angol író
20 — 190 éve született Luigi Mercantini olasz költő

240 éve halt meg Tobias George Smollett angol író
21 -  435 éve halt meg Geronimo Cardano olasz filozófus

100 éve született Alexandru Jár román költő 
220 éve született Széchenyi István 
35 éve halt meg Vámszer Géza erdélyi néprajzos 
2030 éve halt meg Publius Vergilius Maró római költő 

22-110 éve született Csuka Zoltán író
185 éve halt meg Johann Peter Hebel német költő 
150 éve született Sebők Zsigmond író 
770 éve halt meg Snorri Sturluson izlandi író 
90 éve halt meg Ivan Vazov bolgár költő

23 — 210 éve halt meg Pray György irodalomtörténész
24 — 510 éve született Geronimo Cardano olasz filozófus

470 éve halt meg Theophrastos Bombastus Paracelsus 
német humanista

25 -  385 éve született Théophile de Viau francia költő
26 — 185 éve született Ljubomir Nenadovic szerb író
27 — 190 éve született Henri-Frédéric Amiéi svájci író
28 -  120 éve halt meg Herman Melville amerikai író

135 éve halt meg Constantin Negri román író 
30 -  150 éve született Szabolcska Mihály költő

Paganini
VÍZSZINTES
1. Niccolö Paganini (Genova, 

1782 -  Nizza, 1840), olasz hegedű- 
művész és zeneszerző műve. 13.
Kis-Ázsia. 14. Beethoven szülőhelye. 
15. Hit, bizakodás. 16. Kettőnk kö
zül nem én. 18. Villanykörte. 19. Az 
oxigén és a diszprózium vegyjele. 20. 
Afrikai ország, fővárosa: Bamako. 
22. Az asztácium vegyjele. 23. Károly 
beceneve. 25. Külső helyre csünget. 
27. Időegység. 28. Vele megy az eme
letről a földszintre. 30. Elődobó! 31. 
Náspángol. 32. Tzara egynemű hang
zói. 33. Előírás része! 34. A kútba tud 
nézni. 36. Kiejtett betű. 37. Kút van 
ilyen. 38. Női név. 39. -..., -vé. 40. Svájci 
francia író (Claude). 41. Félsz lényege! 
42. Spanyol exkirályné. 44. Modern 
hanglemez. 45. Illetéket fizet. 47. 
Huszárparancs. 49. Az egekig dicsőítő.

FÜGGŐLEGES
1. Csúnyán civakodó. 2. Egy, angolul. 

3. Spanyol város a Duero folyó partján.

4. Hargita megyei községből való. 5. 
Japán elektronikai márkanév. 6. Légy, 
angolul. 7. Kaik belseje! 8. A születé
sek számaránya. 9. Ábrarész! 10. Ritka 
női név. 11. Alapjaiban megmozgat. 12. 
Keresd ...! (Dumas). 17. Szétporcióz.
20. Mely dolgok? 21. Kilátásba helyez. 
24. Román terepjáró. 25. Kialakul a 
vihar. 26. Az argon vegyjele. 28. Talált 
gyermek. 29. Pajtából vonyít a ku
tya. 31. Női becenév. 33. Nagyon ré
gi. 34. A házba. 35. ... It Be, Beatles- 
sláger. 36. Cigarettát végigfüstöl. 37. 
Zsinórmérték. 38. Egyedül Londonban! 
39. Paganini műve. 41. Mennyei para
dicsom. 43. Ábrázat. 45. Osztrák és tö
rök gépkocsijel. 46. Vitás részek! 48. 
Latin kettős betű. 50. Súlyarány, rövi
den.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  15. szám ában kö
zölt Bolondok című rejtvény meg
fejtése: ... hívják a barátaim önbi
zalomnak.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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