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Levegő\ régi szerető

Valami teljesen 
megmagyarázhatatlan okból: 
már nem érzem a levegőt.

Nem tudom megfogni, 
tapogatni, m int régen, 
képtelen vagyok végigsimítani 
azon a bársonyos felületen, 
amelynek érintése hajdanában annyi 
örömet okozott.

Nem érzem a súlyát.
Nem érzem, hogy van.

Csak ha távozik, egyedül azt.

Orpheus. Valódi víz
A  Moszkvai Sivatag  
valódi tenger lett megint.

Én, aki annyi hosszú évig 
voltam teljesen lehetetlen, 
most itt ülök az öreg mólón, 
hallgatom az öreg halászról 
szóló vidám történetet, hogy 
hatalmas balszerencse érte, 
csak nagy halakat tudott fogni...

Utolért a valódi tenger.
Utolértek megint a társak.

A z ég, a föld, a tisztító víz, 
a mindeneket átható tűz, 
velem együtt mozdul meg, indul, 
velem együtt halászik, alszik.
A  Vörös tér nevű kocsmában 
egyszerre talál ránk a Hajnal...

Utolért a valódi tenger, 
és nem tudok meghalni többé...

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.



HELIKON

Beszélgetés Angi István zeneesztétával,
egyetemi professzorral
A művészi érték „arcai”
-  Kedves tanár úr, téged nagyon 

sokan ismernek, és nem pusztán 
azok, akik az esztétika vagy a zene 
iránt érdeklődnek. Egyetemi tanár
ként, a kolozsvári Gheorghe Dima 
Konzervatóriumon, a kolozsvári 
Babe§-Bolyai Tudományegyetemen 
vagy a nagyváradi Partiumi Keresz
tény Egyetemen nagyon sok kollé
gával, hallgatóval dolgoztál együtt. 
Kezdetben beszélj, kérlek, a pályakez
désedről.

-  M int m inden pálya, a választással 
és az objektív körülm ényekkel kezdő
dik. Én világéletem ben kém ikus sze
rettem  volna lenni, ma is vonzódom 
a kém ia és a legújabb kém iai k u ta 
tások irán t, de az objektív tényezők 
azt hozták, hogy Kézdivásárhelyen, 
ahol nevelkedtem éppen akkoron, 
csak mezó'gazdasági és erdészeti is
kola volt. Engem b e íra ttak  a mezó'
gazdasági iskolába, és ez eldöntötte a 
sorsom at, m ert az akkori törvények 
szerin t a mezőgazdasági vonalon ta 
nu lh a ttam  tovább. Nem mondhatom 
azt, hogy bánom, m ert azt a sok tu 
dományos ism eretet, am it kaptam  az 
akkori tanáraim tól, később pedig az 
első és m ásodik évfolyamon az agro
nóm ián, m ai napig is fel tudom hasz
nálni. H artm an n  beszél arról, hogy 
van szisztem atikus gondolkodás 
(Systemdenken) és problémafelvető 
gondolkodás (Problemdenken) -  nos, 
a szisztem atikus gondolkodási módot 
ezek a tudományok biztosították szá
momra. Kolozsváron a két év u tán  
átkerü ltem  a zenekonzervatórium 
ba, ahol karvezetés szakot végeztem 
el. K ita rtóan  érdeklődtem  az összes 
m űvészet irán t, hiszen az öcsém fes
tőművésznek készült, a húgom pedig

zongoraművésznő volt, a családban a 
w agneri G esam tkunstw erk hangu la
ta  uralkodott Ez az érdeklődés v itt 
az esztétika felé, akkori professzo
rom, Földes László kijelentette: „hát 
belőled esztétát kell csináljunk”. Ez 
úgy történt, hogy el kellett mennem 
valahová, ahol esztétikából lehetett 
doktorálni. Kértem  Lipcsét, és kap
tam  Moszkvát. Később m egtudtam , 
hogy a sors helyettem  jól döntött, 
m ert Lipcsében kockafejű proletkul- 
tos professzorok voltak, és ezektől 
m egszabadultam . M oszkvában a pro
fesszorom megkérdezte tőlem: „A 
kolléga ú r politikái k a rr ie r t a k a r csi
náln i vagy szakm át?” Azt válaszol
tam , hogy szakm át szeretnék, m ire 
közölte, hogy ez esetben jó helyen já 
rok, m ert ő mensevik. Olyan politi
kát, m űvészetet és k u ltú rá t terjesz
te tt, am it a bolsevikek nem vettek 
komolyan és nem fogadtak szeretet
tel. V. F. Aszmusz svéd szárm azású 
professzoromtól tanu ltam  meg a kan- 
tiánus gondolkodást, az orosz filozó
fiában m ai napig őt tek in thetjük  m á
sodik Cassirernek, kiváló kan tiánus 
volt. Végül is az, am i elvezetett a m ai 
tevékenységem felé: egyfelől a zene 
és a m űvészetek h a tá r ta la n  szerete- 
te, másfelől a nagy érdeklődés a tu 
dományok és a tudományokon tú l a 
filozófia felé.

-  V. F. A szm usz volt a doktori tézi
sed irányítója?

-  Igen. A tézisem  címe: Zene és af- 
fektivitás. Aszmusz professzornak 
te tsze tt az „affektivitás” szó, mivel 
az oroszban nem létezett. Most m ár 
létezik, m ert bevezették, horribi- 
le dictu az én kötetem  alapján (utó

lag rám  hivatkoznak: Angi bevezette 
az „affektivnoszty” term inust, amely, 
tudvalevőleg, potenciális érzelmet 
jelent). Ha m ár a moszkvai évekről 
regélek, néhány szót a tanszékveze
tő  M. F. Ovszjanyikov professzorról. 
Csodálatos ember volt ő is. A m áso
dik világháború vége felé egy vod
kával átp ihent estét azzal a kemény 
m ondattal zárta , hogy Hegel két fej
jel m agasabb volt Sztálinnál. Reggel 
m ehetett a frontra, az első vonal
ba. Szegény, pacifikus ember lévén, 
egyetlen fegyvere a napi egy liter 
vodka volt, am it reggel megivott, és 
u tán a  senki sem m ire sem tudott ve
le menni. O tthon aztán  keserves el
vonókúrában részesült. Tőle tan u l
tam  el hegelianizm usát. Aszmusz 
és Ovszjanyikov jóbarátok voltak, 
de hihetetlenül tu d tak  vitatkozni, 
m ert K ant az egy, Hegel pedig kettő. 
Én ott ültem  középen és ha llga ttam  
őket. Aszmusz m ár a legelején mond
ta  nekem: van egy Platón-kurzusom , 
a rra  elvárom (oroszul ez kemény 
m eghívást jelent), és van egy á lta lá 
nos filozófiai kurzusom , Bevezetés a 
m arxizmus-leninizmusba  címmel, e r
ről pedig kitiltom.

-  Úgy látom, hogy azok a gondola
tok, amelyek az esztétika kurzusodban  
megjelennek, őrzik ennek a két forrás
nak a nyomait. Kant és Hegel egyen
lő  súllyal szerepel az esztétikai rend
szeredben.

-  így van. Mikes Kelemen sza
vaival: annyira  szerettem  Rodostót 
(azaz Kantot), hogy nem tudom felej
ten i Zágont (m árm int Hegelt). Hegel 
a nagy kibékítő, K ant pedig a nagy 
problémafelvető.

-  Mikorra tehető ez a periódus, am it 
Moszkvában töltöttél?

-  1963 és 1965 között voltam Moszk
vában. Termékeny évek voltak, hiszen 
Moszkva egy világváros. Az összes na
gyobb koncerten ott lehettem , na 

Angi István
Zeneesztéta, kritikus, egyetemi tanár. 1933-ban született Ozsdolán. A 

kézdivásárhelyi mezőgazdasági szakiskola u tán  a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zenekonzervatóriumban végzett, ahol ta n á ri pályáját is megkezd
te. Három évig aspiráns volt Moszkvában, ahol Zene és affektivitás című 
értekezésével a Lomonoszov Egyetemen filozófiai doktorátust szerzett 
(1965). Az esztétika tan ára  a zeneművészeti főiskolán. 1967-ben jelentke
zett zenepublicisztikával; 1970-ben esztétikatörténeti cikksorozata jelent 
meg az Utunk ban. írá sa it közölte a Korunk és A  Hét is. A VII. Esztétikai 
Világkongresszuson (Bukarest, 1972) s a Nemzetközi Zeneszociológiai 
Társaság szimpóziumján (Zágráb, 1974) szakelőadásokkal szerepelt. Több 
önálló kötete jelent meg, esztétikai tanulm ányai magyar, rom án és német 
nyelvű kiadványokban lá ttak  napvilágot. A kolozsvári zeneakadémia, a 
Babe§—Bolyai Tudományegyetem és a nagyváradi Partium i Keresztény 
Egyetem oktatója.
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HELIKON
gyón sok művészt ism ertem  meg. 
Egyebek között Ruha P ista  és Weiss 
Frédi is ellátogattak  Moszkvába egy 
előadói estre. Nagyon szép volt a kon
cert. Szünetben megjelenik egy ele
gáns, disztingvált hölgy: M adame 
Prokofjev, a zeneszerző' m ásodik fe
lesége, és megkérdezte, beszélhet-e 
a művész úrral?  Ruha P ista  odavolt 
az örömtől. M adame Prokofjev azért 
jö tt, hogy a gratulációk m ellett tudo
m ására  hozza, hogy a kotta, am it fér
je zenéjéből játszo ttak , egy sajtóhibát 
ta rta lm az , és ha megengedik, akkor 
ő kijavítaná. Az én golyóstollammal 
jav íto tta  ki. M áig ó'rzöm ezt a golyós
tollat, és Prokofjeva mosolygós kije
lentését: most m ár két művész lesz, 
Jascha Heifetz és Ruha István, ak ik  
helyesen já tsszák  azt, am i itt a kot
táb an  van.

-  1965 után visszakerültél Kolozs
várra.

-  V isszakerültem  ugyanabba az 
intézetbe, ahonnan elindultam , a ze
nekonzervatórium ba, és tovább ad
tam  elő' esztétikát. Az első években 
visszaretten tek  a srácok, m ert annyi 
év u tán  k av art voltam nyelvileg, és 
bizonyára sok olyan term inus tech- 
nicust használtam , am it nem nagyon 
érte ttek . Majd lassan  le tisztu ltak  a 
dolgok, és elég érthetővé vált, am it 
m ondani ak artam  a színes néptöm e
geknek. Azóta oktatom az esztétikát 
és melléktudományait: a re to riká t, a 
modern m űvészetelméletet, a zene- 
esztétikát, a herm eneutikát.

-  Néhány éve jelent meg a kétkötetes 
Zeneesztétikai előadások cím ű köny
ved, amelyben egy esztétikai rendszert 
építesz fel. Nem tudom, hogy ezzel 
egyedül állsz vagy sem a szakm á
ban, az viszont biztos, hogy nagyon 
ritka az a szemlélet, amely rendszer
ként igyekszik manapság elgondolni 
az esztétikát. Ennek a rendszernek a 
fő  gondolatai idővel kristályosodtak 
ki, vagy m ár megvoltak, amikor visz- 
szatértél Moszkvából?

-  Ami a kategóriák  rendszerezé
sét illeti, a fő értékkategóriák  -  szép, 
rút, fenséges, alantas, tragikus, kom i
kus -  m ár megvoltak. Ezeket fejlesz
te ttem  ki a tan ítá s i évek során, és 
alak íto ttam  át tartósabb  rendszer
ré  Rájöttem a rra , hogy a szép vegy
tisz ta  állapotban sehol sem ta lá lh a 
tó meg, különösen a művészetekben 
nem, és akkor kidolgoztam az úgy
nevezett kategória közti formák mel
lékrendszerét, am it beillesztettem  a 
tulajdonképpeni nagy rendszerbe. Ez 
volt az egyik hozzájárulás a tézisben 
m ár megjelent gondolatokhoz. Egy 
m ásik pedig an n ak  a felism erésnek a

hangsúlyozása, hogy nincs egyetlen 
olyan m űalkotás sem, amelynek az 
értékeit tisztán esztétikai szűrövei le 
lehetne mérni, m ert ott sok m ás é r
ték  is — közvetlenül vagy közvetve 
-  eleve jelen van. Ha m ásképp nem, 
akkor az értelm ezés, a m egértés so
rán. így aztán  előkerültek nemcsak 
a m ellékkategóriák, a kategóriák  kö
zötti formák, hanem  az interferen- 
ciális formák, a kategória-metszetek. 
Összevetettem  például az e tikai és az 
esztétikai értékeket. Ezek az összeve
tések is rendszerben, mégpedig k a r
téziánus rendszerben jelentek meg: 
egyik tengely átm etszi a m ásikat, s 
így négy mező alaku l ki. Igen ám, de 
ez a négy mező megjelenhet minden 
in terkategoriális forma esetében is. 
Tehát azt mondhatom, például, hogy 
nem a szép és a rú t, nem a jó és a ros
sz m etszik egym ást, hanem  m etsz
he tik  egym ást a fenséges és az a lan 
tas, a bátor és a gyáva. így bizony. Az

Csomafáy Ferenc felvétele

összevetéseket, ha  akarod, életed vé
géig és azon tú l is folytathatod, m ert 
szinte k ifu th a ta tlan  mezőt népesíte
nek be. És ugyanígy kerü lnek  össze 
a vallásos értékek vagy m ás értékek 
m etszetei az esztétikai értékekkel. 
Különösen örültem  annak , hogy ön- 
tudatlanu l beléptem a démonikus 
kellős közepébe, m ert a dém onikust 
az esztétikai és az e tikai m etszetek
ben a szép és a rossz m etszete hoz
za létre. Röviden, a démonikus a szép 
ruhájába öltöztetett rossz. Mennyi vi
tám  volt ezzel kapcsolatban! Vegyük 
például azt a dallam ot, amely ré 
vén Don Ju an  elcsábítja a menyasz- 
szony Zerlinát az esküvői menetből, 
és vinné a palotájába. Rám tö rtek  
zeneszerző barátaim : hogy m ondha
tod azt, hogy ez a dallam  nem szép?

Én ilyet nem mondtam, pusztán  azt 
mondtam, hogy benne a rossz mun
kál. Nem tudták  felfogni a kettőt -  szé- 
pet-rosszat -  egyszerre. De ne legyen 
az ő bűnük, m ert Beethoven sem é r
te tt  egyet ezzel. Szám ára értékellen
té t -  szép-rossz stb. -  egybeolvasz
tá sa  elfogadhatatlan volt. Neheztelt 
M ozartra is, hiszen egy olyan kiváló 
zeneszerző, m int M ozart, m egírta  a 
Don Giovanni, avagy a Cosi fan tutte 
operákat. Az egyik kortá rs  zeneszer
zőnk, C iprian Pop legújabb művének 
címe viszont a Demonikon, és ez nem 
véletlen, m ert hosszasan elbeszélget
tü n k  ennek a kategóriának  a jelen
tésta rta lm áró l an n ak  idején, az esz
té tik a  szemináriumokon. Visszatérve 
a SystemdenkenxőX m ondottakra. A 
démonikus is az em legetett kategóri
arendszer szerves része. M int m inden 
koherens rendszer, ez is „ki van kó
dolva” végig, és m inden a helyén van. 
Ez jót is, rosszat is eredményezhet. 
Attól függ. Rossz például, ha  akárhol 
belem atatsz, m ert az az egész rend
szert kinyírja. Egyik kedves ta n ít
ványom újított a rendszeren, pedig 
mondtam  neki, hogy ne tegye. Most 
így megújítva adja elő, ám szerintem  
nyikorognak a kerekei. Viszont jó az, 
ha  a rendszert olyan problémák felve
tésén alkalm azod, amelyeket á lta la  
meg is tudsz oldani. Például a művek 
elemzése során a rendszerbe fog
la lt értékkategóriák  segíthetnek az 
esztétikai üzenetek kiolvasásában. 
Műelemzéseim során jöttem  rá  a r
ra, hogy m ennyire fontos az é rték k a
tegóriák művelése és szorgalm azása. 
M ert é rtékeink  veszélyben forognak. 
Nemrégiben egy nagyváradi kere- 
kasztal-beszélgetés meghívottja vol
tam , ahol a m űvészetek helyzetéről 
volt szó, és o tt akadt, aki megfogal
m azta, hogy a befogadó különbözik a 
fogyasztótól, és m anapság a fogyasz
tóról kell beszélnünk, m ert a befoga
dói m agatartás  ma m ár nagyon avítt. 
Tehát m ár nem befogadjuk azt, ami 
a sajá tunk  és a miénk, hanem  ha ép
pen éhesek vagyunk rá, fogyasztjuk, 
elfogyasztjuk és kész. Nagyon nagy 
különbség. Tehát bajban vagyunk az 
értékeinkkel, és meg kellene véde
nünk. Rá kellene jönnünk a rra , hogy 
ha az érték  ma egy m ásik arcával 
mosolyog felénk, akkor ne grim asz- 
szal válaszoljunk, hanem  egy új je 
lentés felfogásával. M ai napon példá
ul itt [szerk. megj.: az in terjú  az idei 
Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 
és D iáktáborban készült] azt ak a
rom bem utatni, hogyan válhato tt 
a felejthetetlen, Bach 24 órán át el
nevezésű lipcsei koncerten az É-dúr 
szóló hegedűre íro tt partitájából a 
Prelúdium  főtémája tömegélménnyé, 
Bobby M cFerrin tolmácsolásában.
>  >  >  >  >  folytatás a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról

H a ez a já tékosan  kedves rögtönzés 
a komolykodók szám ára v isszatet
sző lenne, akkor idézzék fel ugyan
onnan, ugyanakkorról azt a Bobby 
M cFerrint, aki az esőben-éjszakában 
esernyővel vagy anélkül elszántan 
k ita rtó  közönségével együtt Bach- 
Gounod A ve  M ariá já t szólaltatja meg. 
A képernyőn százak és százak arcá
ról sugárzó közös éneklés-im ádko
zás áh íta tos élményét a komolykodók 
bizonyára m ár enyhébben m arasz
ta ln á k  el. Sok arca van ám a művé
szetnek, és ezt a  sok-sok arcot meg 
kell ism erni és nem szabad elfelejte
ni. Olyan ez, m int egy nagy, tehetsé
ges színész ezer arca, amelyekről so
ha sem tudod, melyik az igazi, m ert 
m indegyik valódi.

-  A z utóbbi gondolatokból is követ
kezik, hogy egy klasszikus formátumú  
gondolkodó vagy. Ugyanakkor elő
adásaidból kiderül, milyen lankadat
lanul figyeled a kísérleti zenét.

-  Megmondom neked, m iként van 
ez. Három  szempontból nézhetjük ezt 
a kérdést. Ami a vallásos érzületemet 
illeti, az én bérm anevem  Péter, te 
h á t én vagyok a kőszikla, ezen nem 
tudok (és nem is akarok) változtatn i 
semmit. Ami a filozófiát illeti, o tt ál
ta láb an  kételkedem: am int Hegelben 
inkább benne vagyok, rögtön eszem
be ju t K ant, és fordítva. És korról 
korra  így van ez. H arm adik  a művé
szetek terü lete: a radikális, nonkon
form ista művészet híve vagyok. Most 
ta rto k  is attól, hogy ki fogok kapni, 
m ert a legutóbbi, Kolozsváron meg
ta r to tt  m odern művészeti fesztiválról 
egyebek között azt írtam , hogy meg
szelídítették a modern művészetet. 
Ugyanis szám om ra úgy tű n t, hogy 
a kísérletezés versus alkotás viszony 
erő irányát inkább a m ár befogadott, 
elfogadott m űalkotások felé fordítot
ták , és m in tha őrizkedtek volna a k í
sérleti stádium tól. Vagy ta lán , kér
dezem most utólag, kifogytunk volna 
belőlük?

Van egy nagyon erős vallási k iin
dulópontom, am it nem adok fel, van 
egy nagy kételkedő filozófiai m a
gatartásom , és ennek a kettőnek a 
jegyében vonzódom rendkívüli mó
don a modern zenéhez. Képzeld el, 
am ikor a N om ád énekek prem ier
jén  Cornel "fáranu, a mű szerzője azt 
nyilatkozta a részben cigány szöveg
re komponált alkotásával kapcsolato
san, hogy úgy érzi, ez a mű ő maga. 
Amikor valaki eljut odáig, hogy egy 
egész erdélyi medence művészetét, 
beleértve a cigányságét is, a magáévá 
tudja tenni, h á t akkor ezt ne szeres
sed, ezt ne fogadd el? Ennél csodála

tosabb nincsen. Szegő Péter volt, aki 
lefordította a N om ád énekek szövegét 
a budapesti előadásra. Volt benne ci
gány szöveg, az egyik fele pikáns, a 
m ásik erotikus, a többi szűzi. Ezt a 
szöveget m űsorfüzetben bem utatták , 
ám féltek attól, hogy az énekek ro 
m án és nomád szövegei alapján nem 
fogják jól érten i a mű zenéjét sem. 
És akkor balettet készítettek  hozzá. 
Az előadás óriási élmény volt a buda
pesti közönségnek. R adikálisan  mo
dern zenét is be lehet úgy m utatni, 
ha  ügyes vagy, ha gondosan készíted 
elő, hogy a közönség ne csak fogyasz- 
sza, hanem  m agáévá is tegye.

-  Hosszú és gazdag karriered alatt 
sikeresen ötvözted a nevelői hivatást a 
tudományos kutatással. Melyiket érez
ted elsődlegesnek?

-  Valóban, m ár két hetes is elmúl
tam  [szerk. megj.: Angi István 77 
éves múlt]. Mindig eszembe ju tnak  
Németh Lászlónak és az öreg Németh 
Lászlónak, az édesapjának a beszél
getései. A fia meglebegtette két-há- 
rom kötetét -  A minőség forradalma 
stb. -  és azt mondta: „látod, apám, én 
az egész m agyarságnak szólok, mit 
szólsz te ehhez?” Apja tanító  volt: „én 
csak azt, édes fiam, hogy immáron 
45 esztendeje tanítok, gondold csak 
el, hogy minden évben kieresztettem  
egy-egy generációt. Ezek mind, mind 
továbbadták azt, am it tanítójuktól ta 
nultak  el, ak ik  pedig tovább kapták, 
m aguk is még tovább adták. Számold 
ki, hogy hányán voltak, és készíts 
egy statisztikát arról, hogy hányán 
olvasták el A minőség forradalmát.” 
Valóban, ahhoz, hogy mások szám á
ra  is hatékonyan lehetővé tedd azt, 
am it nagyon fontosnak gondolsz, azt 
időnként legalább tan ítga tn i is kell. 
Művészeti k ritikában  vagy elmélet
ben egyaránt. D ante m egírta XII. 
Episztoláját m agyarázatként az Isteni 
színjáték allegóriáira. Umberto Eco 
regényt ír t szemiotikái trak tá tu sá 
nak  művészi igazolásául. Azt hiszem, 
másképpen m agam  sem tudom meg
oldani. Tanítok és tan ítva  m atatok to
vább a szövegeim felett. M ostanában 
például ódzkodnak a zenetudomány 
területén  ettől a kifejezéstől, hogy 
„posztromantika” Viszont Liszt utol
só műveit csak így lehet magyarázni. 
Több cikket is írtam  erről, m ásrészt a 
srácokkal, tanítványaim m al is ism er
tettem  a kifejezést.

-  A könyveid közül melyik az, ami 
leginkább a szívedhez nőtt ?

-  Mindig a legutolsót szereti az em
ber a legjobban. Nagyon kedvelem A 
zenei szépség modelljeit', a m ásik, am i 
beletartozik a tulajdonképpeni ars

poeticámba, A z értéktől a jelentésig. 
Változnak az idők, a körülmények, 
de ebben a változásban az érték  még
is érték  m arad. Valahogy úgy, ahogy 
Wass A lbert mondja: a kő m arad.

-  Nagyon sok helyen tanítottál.

-  Először M oszkvában tan íto ttam , 
o tt rögtön ki kellett próbálni a nyelvi 
ism ereteim et. Egyesek Moszkvában 
nem tu d ták  felfogni, hogy az orosz 
nyelven kívül is lehet filozófiát ta n í
tan i. U tána főleg m agyarul tan íto t
tam , majd rom ánul is -  különösen 
azóta, hogy csak rom ánul lehet ta 
n ítan i a zeneakadém ián. A m agyar 
csoportokat tan íto ttam  a kolozsvári 
Babe§-Bolyai Tudományegyetemen, 
filozófián, filológián és a h itok ta
tói fakultáson. És grosso módon a 
nagyváradi P artium i Keresztény 
Egyetemen, ahol ott voltam a kezde
tektől, m indig is nagy szeretettel vé
geztem az o ttan i feladataim at, és a 
gyerekek is szerették az esztétikát. 
Most pedig ott vannak  a tan ítványa
im, Fodor A ttila, C sákány Csilla -  
hogy csak a legfiatalabbakat emle
gessem.

-  Most éppen min dolgozol?

-  Illetve m in nem dolgozok, m ert 
ezek az apró m unkák m indig elve
szik az ember idejét. A zenei iróniáról 
szóló m unkám at és a képzőművészet 
szim bólum rendszerének feltárását 
elsősorban a Partium i Keresztény 
Egyetem tudományos kollektívájá
nak  köszönhetően nagy szeretettel 
végeztem. De ott van a zsoltárok té 
maköre, am it nagyon szeretnék m ár 
befejezni, és soha nincs időm rá. 
Ebben azt szeretném  kifejteni, hogy 
a m agyarság szám ára a zsoltárok je 
len te tték  azt, am it Luther úgy fogal
m azott an n ak  idején, hogy erős vá
ru n k  nekünk az Isten. Erős várunk  
nekünk a zsoltár, m ert a zsoltárok se
gítségével jö tt létre az egész m agyar 
zeneművészet. Csodálatosak azok a 
zsoltárok, am iket a gregoriánból vet
tü n k  át, aztán  am it a genfi zsoltá
rokból ve ttünk  vissza. A bennük rej
tőzködő kincsek védik a mi la tin  és a 
mi m agyar m agyarságunkat, mégpe
dig m inden időkben. A m ásik tém ám  
az erdélyi esztétika története, ahol 
m egint felvetődik a rendszer kérdé
se, Böhm Károlytól napjainkig.

-  Sok erőt kívánok ehhez a m unká
hoz is!

-  Mondjuk inkább azt, hogy kér
jü k  a Fennvalót, hagyja, hogy én még 
m aradjak lentvalónak, és a többit én 
majd hozzákombinálom.

HORVÁTH G IZELLA
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Megmentett vers
(35 évvel ezelőtti versem)
Kellene már olyan ellenzék, 
amely végre szellemes és szép, 
és csak módjával ellenez, 
nem, mint egy megúnt, rossz lemez,

mit szól X  úr, meg Y, 
tán túl tisztára vikszolom 
klózim, hol a jelen szarik, 
és embereim a jövőt szülik,
gondoskodjatok, walles ebek, 
hogy az a fránya enne meg, 
tirátok mindig számítok, 
maradjon köztünk ez, s titok.
2011. jún. 9.

Angyalszárnyakon
Milyen volt a végtelenben, 
angyalszárnyakon, 
mint egy némafilm? A Szamosban? 
Apránként megraktad kövekkel, 
hogy repülni tudjál, csak vissza is 
hozzám, egész a házamig, 
téglák vegyültek el, téglaeső, 
teremtő angyal, ne légy szomorú, 
teremtő angyal, teremtő angyal, 
mikor megrepedt a koponyám, 
és elkezdtem futni, fel a folyón, 
visszafelé, hogy ne legyen nyoma sem, 
ilyen volt? A végtelen, mint 
a megrakott szatyor, a lihegés is, 
a grimasz is, telibe grimasz, 
szőnyegrimasz? Telibehalál?
Mint mikor anyám cipelte a 
harminc kilós csomagot, minden 
nap, visszafele is, és nem kapott 
guttaütést sem, csak mosolygott, 
mindenki ismerte, még az iskolából, 
ó, roggyant anyám, olyan, mint egy Csehov 
novella, mint egy némafilm a Szamosban?
Tá, ti ti tá, ti ti tá, kisodródsz majd a 
habra, még nem késő, na, m ost..... ttttttttt.

2011. máj. 26.

Súlyos emlék m arad
Cseke Gyimesi Éva emlékére

Mint a bátyám halála, 
aki elnyugodott, 
de nem olyan zajos, 
mint a te halálod, 
úgy látszik, most a 
tragédiák következnek, 
az élvenyúzás ideje, 
megszakítva velem, 
mint a történelem, 
és üldözött a szekuritáté, 
mint engem, régen, 
én sem bírtam ki, 
csak egy fél unciát, 
bírnod kellett volna még, 
bár nincs remény, 
nem változik semmi, 
ha már így állnak a dolgok, 
optimista tragédiáról 
még nem hallottam,

reggeledik, tanárnő, 
rózsaszínű az ég, 
a halálod csak mese, 
minden halál csak mese, 
hogy kibírható legyen,

beint a rózsaujjú 
(Csokonai Vitéz Mihály),
„... milyen magas a hajnali ég,
seregek csillognak érceiben,
el vagyok veszve, azt hiszem,
hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem...”
(József Attila)
Amentelen, vak, pucér szavak, 
keresztény ház, itt élek 
a kriptában, hogy biztonságban 
legyek...

2011. máj. 28.

Tehetetlenül
Cs. Gyimesi Évának, volt tanárnőmnek

Csak bámulod az írógépszalagot,
(az is fekete,) tehetetlenül, zokognál,
de nem mersz, ó tanárnő, most jött a halálhíred,
ó Cseke Gyimesi Éva, bevágtam a
szekrénybe az államvizsga dolgozatot,
mert csak nyolcas volt, nem tízes,
az „Eszméletéről, és te csak nyolcast
adtál, tehetetlenül emlékszem,
azóta kitüntetett engem a Pápa, de fogva
tartottak az elmegyógyintézetben,
emlékszel Cs. Gyimesi Éva, tegnap
jártál nálam, csak más alakban,
a feleségem, Enikő alakjában, a feltámadás
alakjában, a hátizsákod tele volt
kővel, hogy letámadhass, ne fel,
én csak nyelem a dühöm, tanárnő,
hogy így alakult az életem,
lehúz a sok kő a te alakodban,
ÁTTŰ N ÉS?

Nagyvárad, 2011. máj. 25.
A

Ágról bogra
Változatos, és vázlatos ballada

Cs. Gyimesi Éva emlékére

„Micsodás szavakkal dicsérjelek titeket, 
vitézül holt testek...” (Balassi Bálint: Az végek 
dicsérete) Girbe-gurba, elsimított rím, 
riszáló farú, sánta, a hírnek lehangoló a vége,

és a különleges idő, mint a fekete zokni, 
rossz katrina, külön külön egyedek, soha 
nem függnek össze, én sántítok a fejemen, 
lehúz a kő, irgalmatlanul, hogy el ne áruljam
magam, egy jottányit megszelídülve, a szóban, 
a sorban, a fotoszintézis halála, majd kinő 
egy levélen, mint bűz lik, sokszor a rossz szó, 
én láttam fényképen a Babits Mihály halotti

maszkját, hát, mit mondjak, nem volt szép tőle, 
hogy meghalt, biztosan nekifeküdt a munkának, 
a halálban rengeteg munka van, mint a bűz lik, 
de a hátországnak temérdek vétke van, mint előle

a levegőt is, vagy mint a Grafo Mántit, a lebegőt, 
libegőt, vészjelzés, hurrá, Éva halála...
2011.05.28.
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A ROVOTT MÚLTUNK folytatása
(m egjegyzések  a M andics Il.-höz)
Amikor a tavaly megjelent Mandics 

György fenti című, a magyar rovásírás 
kérdéskörét összefoglaló (áttekintő) mű
vének I. kötete, annyira megilletődtem a 
benne felvonultatott hatalmas adatmeny- 
nyiségtől, hogy érdeklődő laikusként még 
bár egy kis laza figyelemfelhívásra sem 
mertem vállalkozni. Most azonban a II. 
kötet megjelenése után, gondolom, nem 
fog törleszkedésnek tűnni, ha mindenek
előtt lelkesen megtapsolom két szócikkét: 
Tordos és Tatárlaka, majd egy-két aprócs
ka észrevételt fűzök olyan kérdésekhez, 
amelyek különösebben elmélyült szakmai 
ismereteket nem igényelnek.

E két szócikknek -  rovásírásos vonat
kozásaitól függetlenül -  az a mindenekfe- 
lett való érdeme, hogy tartózkodás nélkül 
kimondja, Torma Zsófia (1831—1899) erdé
lyi régésztudós munkásságának több mint 
évszázados lekicsinylése, sőt elhallgatása 
nem annyira szakmai véleménykülönbsé
geken múlott, és nem annyira nemzetközi 
síkon ment végbe, mint inkább a budapes
ti „kollégáknak”, mindenekelőtt Hampel 
Józsefnek és munkatársi körének az irigy
ségén és rosszindulatán. (Hozzátehetjük: 
ez beilleszkedett abba az általános vi
szonyulásba, ahogy az „akadémiai” tör
ténetírás és régészet 150 éven át támad
ta az erdélyi tudományosságot, Munkácsy 
Bernát, Zolnay Gyula, Komoróczy Géza, 
Szűcs Jenő „és mások” által, és olyan sze
mélyiségeket sem kímélt, mint Jakab 
Elek, Kolozsvár történetírója, de egyál
talán: Körösi Csornától, Bálint Gáboron, 
Varga Zsigmondon és Márky Sándoron át 
Krenner Miklósig és Szabédi Lászlóig le
kicsinyeltek mindenkit, hogy mást ne is 
említsünk...)

1972-ben megjelent a Kriterion kiadá
sában egy kis Téka kötet: Torma Zsófia 
levelesládája, Gyulai Pál válogatásában, 
kitűnő előszóval és jegyzetekkel. Ennek 
ellenére egyes pesti „állami sarlatánok”, 
mint például Komoróczy Géza, képesek 
voltak azzal vádolni, „a kolozsváriakat”, 
hogy Amerikából „imperialista sugallat
ra” foglalkoznak Torma Zsófiával, holott 
itt hevert az egész hagyatéka! Amelynek 
értékesítéséhez „a pestiek” nem voltak 
hajlandók segítséget nyújtani...

A másik, a Tatárlaka címszó Vlassa 
Nicolae felfedezését, annak sorsát és a kö
rötte felcsapott vitákat tárgyalja, s ami 
ezen belül a legfontosabb, félresepri a 
Vlassa elleni alattomos vádaskodásokat. 
E helyen viszont nem foglalkozik áttekin
tő módon Vlassa eredményeinek sok di
lettáns, naiv kifutásaival; ezt részint az 
egyes szerzők címszavánál ejti meg, külön- 
külön. Annak idején, Selyemsárhajó című 
kötetemben én is közöltem 1979-ben egy 
bő szemelvényt, minősítések nélkül (érzé
keltetendő, hogy másutt jobban elvetették 
a sulykot, mint a mi délibábosaink) Perlov 
és Kifisin szovjet szerzők „rájátszásaiból”. 
Ezt annál is inkább megtettem, mert ma
ga Vlassa is magánbeszélgetéseink so
rán sokszor hol tréfásan, hol bosszankod
va emlegette, hogy nem egyszer olyanok
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tűzik zászlójukra a felfedezéseit, akik jó
formán hozzá se szagolnak a kérdések
hez. Többek közt elemezgette egy kedves 
magánkutató közös ismerősünk megfejté
si kísérletét a phaistoszi korong feliratá
ról, mint elrettentő példáját annak, amit 
annyi mai „kutató” művel: nem azt keresi 
egy leletben, ami benne lehet, hanem amit 
megpróbál bele vetíteni, érzelmi vagy ide
ológiai alapon.

*
Kínálkozik itt egy javaslat: ha már 

az aradi Irodalmi Jelen Kiadó vállal
ta a Mandics-kötetek nehéz feladatokat 
és terheket hozó megjelentetését, miért 
ne adhatná ki újra Gyulai Pál kis köte
tét? Hozzácsatolva a valamivel később a 
Korunk ban közölt Schlieman-leveleket a 
Tordos és a Tatárlaka címszók szövegét 
a II. kötetből (természetesen kevesebb il
lusztrációval). Néhány szemelvénnyel 
Vlassától? Tömegkiadásban? És, termé
szetesen, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
támogatásával?

Mandics György egy emigráns refor
mátus papnak, Kún Gézának Németor
szágban, illetve az Egyesült Államokban 
megjelent tanulmányát bírálja. (írásos 
emlékek Erdélyben Kr.e. 2800-ból) Sajnos 
kissé túlhajszolt módon: „Mi viszont a leg
kisebb kockázat nélkül felismerhetjük e 
korai opusban a későbbi elhíresült meg
fejtések eddig sohasem idézett ősforrását. 
Hiszen ez az első „etruszk”, az első „rovás
írásos” az első „magyar”, az első „ősfolyto
nos” (Árpád csak hazajött magyarjaihoz, 
ez a bizonyíték), az első „szarvasmarhás” 
megoldás és az első, amely asztrológiai
csillagászati szimbólumokat lát a meg
oldásban. Nyilván sokan szeretnének az 
elsőség nimbuszában villogni, de a tudo
mánytörténész feladata, hogy még a nyil
vánvaló butaságok esetében is helyreál
lítsa az objektív valót s a lopott ötletek 
családfáját.

Sajnos azonban „az objektív való” az, 
hogy a legeslegkockázatosabb dolog az el
sőség megállapítása a tudomány- és az ál
tudomány-történetben! Noha néhai ked
ves, szelíd lelkű költőnk, Horváth Imre 
nagyon erősködött, hogy az elsők dicsősége 
örök. Kezdve ezen az „etruszk-izén”, köztu
domású, hogy annak Jules Martha francia 
tudós volt a kezdeményezője, majdnem 60 
évvel Kún Géza előtt! És ha nem is ennyi
re köztudomású, már én is közöltem alig 
pár éve egy jegyzetet arról, hogy ennek 
hatására írta le azt a „magyar izét” nem 
sokkal az első nagy háború előtt Cholnoky 
Jenő, hogy Árpádék „csak hazatértek!” 
Márpedig ez a Cholnoky nem azonos hu
morista névrokonával, hanem ízig-vérig 
egyetemi tanár volt, aki az ázsiai sztyep
peken is kutatott, az ottani civilizációk 
mozgástörvényeit tisztázandó.

Ismervén azonban az effajta kérdések
kel foglalkozókat, meg vagyok győződve, 
hogy meglátás terén Cholnokynak is vol
tak elődei. Mindenkinek voltak! Példák: 
fentebb Tatárlaka kapcsán szóbajött

Perlov és Kifisin vitája a szláv népeknek 
a Krisztus előtti XX. évezredig (!) vissza
nyúló ősiségéről. Ma leginkább az a nézet 
terjed, hogy a szlávság (és a törökség) alig 
kétezer éve kezdett kialakulni??? Nos, az 
a bizonyos h nélküli Horvát István, „a ma
gyar nacionalista történetírás mitológi
ai szörnye”, aki a rágalmazó katedratudo
mány szerint „az egész világot magyarrá 
akarta tenni” és már „az ókorban is, fel 
egészen az Édenkertig csak magyarokat 
látott”, a szlávok őseit is kimutatja már 
a trójai háború színterein is! Sőt, amikor 
senki még, a római Pannóniában is vél 
szláv emlékeket feltalálni, és sem a Bárczi 
Gézák és Szabó Attilák, sem a Jenicsek 
bácsik nem ünnepük ezért!

Latin-magyar nyelvhasonlítás nem
csak Szabédi Lászlónak és Berzsenyi 
Dánielnek jutott eszébe: Mátyás király 
egyik olasz humanistája elmélkedik már 
azon, milyen érdekes: azt, hogy kit keresel, 
magyarul ugyanúgy kérdik, mint latinul: 
quid queres? (kit keres-sz?). Egy másik 
olasz a székelyek szicíliai eredetéről ér
tekezik ugyanakkor. A magyar nyelv dol
gában, a Katedra szóhasználatával élve 
az első ismert hőzöngő ámokfutó: Dante 
Alighieri olasz költő, ő ugyanis az európai 
nyelveket aszerint csoportosította, hogy 
mi az „igen” szavuk. így került nála a ma
gyar egy kalap alá a némettel és az angol
lal, mert a yes és ja  szavakat a magyar jó
val azonosította. (Nem is rossz ötlet, kár, 
hogy Magyar Adorjánnak nem jutott eszé
be!) Hogy Dante némi tájékozottsággal 
bírt magyar ügyekről, arra jellemző, hogy 
az Isteni Színjátékban óvja őket az idegen 
befolyástól!

A bukaresti származású francia tudós, 
Halévy a szumír nyelvet mesterségesen 
alkotott, „műnyelvnek” nevezte. Ugyanezt 
írta 1834-ben, csak a magyar nyelvről 
Bizonyi Károly. Jusson eszünkbe, hogy a 
svájci állítólagos hun népmaradványok
ról már jó százhetven éve értekezett Toldy 
Ferenc, őelőtte meg 1693-ban Otrokócsi 
Fóris Ferenc említi, hogy a svájci Úri kan
ton lakosságánál többek közt hun ősök 
is feltalálhatok, amint ezt egy bizonyos 
Hofmanus már akkor megírta Universalis 
Lexiconjában...

Már 1912 óta többször is ír az etruszkok 
magyarországi előfordulásáról az a Cserép 
József, aki roppant kiterjedésű és mélysé
gű ókor-filológiai erudíciójával a legfan
tasztikusabb magyar őstörténetet vázolta 
fel, 12 ezer évre és a Csendes-óceán keleti 
medencéjére visszamenőleg; amiért egye
temi tanári állásától is megfosztották; ez 
azonban most nem lényeges, csak az; hogy: 
a cheták nyomására, a trójai háború körü
li korszakokban az a kisázsiai nép, amelyet 
az egyiptomi írások turucha vagy turcha, a 
görög írók tyrrhának, a latinok pedig Tűsei, 
Etrusci, Hetrusci néven ismertek, kivergő
dött Itáliába. Ám egy részük még a cheta 
uralom előtt kelt át Európába: Erdélybe, a 
Maros és Szamos vidékeire; ők voltak az 
aga-thyrsok „független tursok” ... „Árpádék 
bejövetelekor (Mén) Marót fejedelem népe 
voltak az agathyrsok. A torockóiak, kiknek 
városa a Trauszko hegy alján a trauszok, 
agaturszok nevét őrzi, még ma is birgejnek
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hívják a sírt: s szumír és etruszk vru-gal any- 
nyi, mint „holt lakás”, katakomba.”

A XX. század elején nemcsak a természet- 
tudományban jelentkeztek az addigi képze
teket, fogalmakat félrehárító tanítások, de 
a történetírásban, társadalomtudományban, 
régészetben, antropológiában is. A természet- 
tudományok forradalmai eljutottak már a 
konszolidáció állapotába, ám az utóbbiak el
len mai napig keményen harcolnak a hagyo
mányos felfogások, ők maguk pedig a vad
hajtások túlburjánzása miatt nem mindig 
tudják magukat komolyan vétetni. Nemcsak 
magyar vonatkozásban! A Cserép Józseféhez 
hasonló merészségű meglátások úgyszólván 
mindenütt felbukkannak Európában!

Mandics, nagyon helyesen, a román rovás
írás-kutatókkal vagy éppenséggel rajongókkal 
is foglalkozik. Azonban nem ártott volna, ha 
elemzi azt a hatást, amit a román „délibábo
sok” nézetei gyakorolhattak esetenként rájuk. 
Például ugyancsak nem sokkal az első világ
háború előtt jelent meg Nicolae Densu§ianunak 
— nem tévesztendő össze Ovidiu D-ve 1 — a mű
ve, a Dacia Preistoricä. Szerinte is az európai 
művelődés bölcsője a Kárpát-medence, mint 
például Magyar Adorjánnál; csakhogy ő a ro
mánság közvetlen elődjeinek tekintett pelasz- 
gokban látja a „kulturhéroszok” nemzetét. 
Ennek az ősromán kultúrmítosznak a szak
rális területe Bihar, amelyet erős kapcsola
tok fűznek az indiai Biharhoz. Elméletének 
meglehetősen misztikus színezete is van. A 
román történetírás korabeli tekintélyei, pl. 
Xenopol, Párvan, erős kritikával fogadták, 
de a rendszerváltás óta legalább öt-hat 
könyvkiadónál jelent meg a Dacia Preistoricä 
méltató apparátussal. Tehát nemcsak magyar, 
hanem román vonatkozásban is (akárcsak az 
árja vagy kelta szupremációk elméleteinek), 
hátterén jelentkezik olykor a rovásírás iránt 
felcsapó érdeklődés.

Az viszont érthető, ha Mandics György 
elég fegyelmezetten tartózkodik az ideológiai
politikai alapozású kritikai állásfoglalások 
örvényeinek veszélyeitől.

*
Amióta megtudtam, hogy egy híres 

rovásfelirat egy kis székely falucska 
templomajtaja fölött, Altheim, a világhírű 
turkológus szerint valamilyen török 
nyelvjárásban azt teszi, hogy Két eb nyakló 
nélkül szalad, Andrási Kurta János szobrász és 
néprajzos szerint meg: Itt ki él, rabul él sokakkal, 
és olvastam Gortvainál (1916, Drezda), hogy 
a rovásírás keletkezésében gyorsírás jellegű, 
lemondtam róla, hogy egyetlen rovásírásos 
feliratot is megértsek. Inkább a kérdés írás- 
és nyelvtörténeti része érdekelt. Ugyanis 
nyelvünkben az írni, róni mellett még van egy 
szó e fogalomra: a körmöl. És: köröm-karom, a 
karomból indogermán szokás szerint kipöckölik 
az első magánhangzót és lesz: kramrum, gram, 
grav-graf-... stb. Ez akkor döbbent belém, 
amikor vagy 45 éve Rigában elolvastam egy 
könyvesbolt feliratát: Gramatas...(\) Ha majd 
a Mandics III. is megjelenik, ha addig élek, 
szeretnék visszatérni Pataky Lászlónak, 
e kiváló mérnökembernek arra a tételére, 
hogy a jón ábécé tulajdonképpen a rovásírás 
kurziválásából ered! Övé volt-e ez a felfedezés, 
vagy „találta” valahol? Nem tudtam kiszedni 
belőle, mert akkor már megint a gyerekes 
Arvisurák foglalkoztatták...

SIG M O ND ISTV Á N

A dalia
A többszöri csengetésre sem 

nyitottak ajtót. Ilyenkor egye
sek Istenhez fordulnak, mások 
úgy károm kodnak, hogy a köze
li templom harang jai maguktól 
m egkondulnak tiltakozásképpen, 
a mi em berünk soha senkit nem 
bántott, ajtókat nem rúgdosott, 
szüzeket nem bántalm azott, most 
sem tö rt rá  a pánik, egyszerűen 
úgy döntött, hogy a földszint ab
lakait az utcáról veszi kezelésbe, 
ta lán  még jobb is lesz befelé tör
ni az ablakszemeket, s nem az u t
ca felé, elkerülendő' a já rd án  járók 
esetleges megsebesítését. Sorba 
vette h á t az ablakokat, s a kezé
ben ta rto tt hatalm as húspotyoló- 
szerű alkalm atossággal ügyesen 
bezúzta őket. Az első emeleten 
sem nyitottak ajtót, ide m ár egy 
igen hosszú lé trá t kellett besze
reznie, ennek a kétemeletes épü
letnek az előm unkálatait ugyanis 
aznap délig feltétlenül be ak a rta  
fejezni. Noha a m ester a nyár vé
géig irányozta elő az utcában so
rakozó házak ablakainak a kicse
rélését, s még csak április volt, de 
a mi em berünk szorgalma nem 
ism ert h a tá rt. A létra tetején 
egyensúlyozva igen körülményes
nek bizonyult a feladat minőségi
leg kifogástalan teljesítése, nem 
tudott megkapaszkodni semmi
ben, s a szemét is kénytelen volt 
behunyni egy-egy p illanatra, am i
kor a húspotyolóval szétroncsol
ta  a soron következő ablakszemet. 
A második emeleti bejárati ajtón 
legalább tíz percig csengetett, dö
römbölni nem dörömbölt, az alpári 
megnyilvánulásokat mindig elke
rülte, s m ár-m ár feladta a h iába
valónak bizonyuló próbálkozást, 
am ikor végre nyikorgást ha l
lott, s egy aprócska öregasszony 
állt a résnyire m egpattintott aj
tóban, kezében egy bilinccsel. Jó 
ember, kérdezte szigorúan, vagy 
rossz ember? Csókolom a kezét, 
kicseréljük term opánablakokkaí 
ezeket az ócskaságokat. Jöhet, 
mondta az öregasszony, de figyel
meztetem! Gondolom, érti, nem?! 
Természetesen, így a férfi, ak
kor nekifognék. Csinálja, mond
ta  az öregasszony, ha  rendesen 
viselkedik, kap egy konyakot is. 
Csakhogy kifele kell törjem, nem 
baj? M indenkinek megvan a ke
resztje, vélte az öregasszony, a fi
am rendőr őrm ester volt, agyon
verte egy bankrabló. Nekem adta 
ezt a bilincset, akárk i jön, ta r t 
sam rá, m int egy gépfegyvert. Ha 
kell, ha nem kell, akkor konyak.

Molekulák 11.

Jöhet? Jöhet, mondta a férfi, m ert
hogy az ablakszemeket sorban be
zúzta közben. A konyakot vizes
pohárba töltötte az öregasszony. 
Anyámasszony katonája? Nem, 
szabadkozott a férfi. Akkor fené
kig! Ittak . Az öregasszony egy-egy 
kupicával, a rogyadozó férfi a m á
sodik vizespohárral. A szomszéd
ba is... a szomszédba is... át kelle
ne menni. Itt a kulcs, mondta az 
öregasszony, külföldön vannak. A 
szomszédék lakásában nehezeb
ben ment a m unka, az utolsó ab
lakszemnél az öregasszony cél
zott középre. S hogy a férfi négy 
deci konyak u tán  teljesen elcsüg
gedt, az öregasszony elhúzta a 
szunnyadó teste t a fürdőszobá
ig, s odabilincselte a kaloriferhez. 
R itka jó ember, nem kell elenged
ni. Az ilyen házőrzőnek is m egte
szi, gondolta. A ztán gondosan be
zárta  az ajtókat, átm ent a saját 
lakásába, m egitta a m aradékot 
a konyakosüvegből, s ruhástól az 
ágyára kucorodott.

M ásnap késő délelőtt a r 
ra  ébredt, hogy lekési a vonatot. 
Utoljára, ta lán  jó öt évvel azelőtt, 
a fia tem etéséről késett el, de 
most sikerült időben érkeznie, két 
hetes ingyenes üdülés v á rt reá  a 
rendőrszakszervezet jóvoltából, 
tek in tettel a hősi halállal eltávo
zott rendőr őrm ester holtában is 
tisztelt és elism ert érdemeire. Az 
üdülő öregasszonyok valósággal 
k iv iru ltak  ezen a csodálatos, ké
ső tavaszi, hangulatos nyaralóhe
lyen. Képzeljék, mondta egy nap a 
mi öregasszonyunk a reggelizőasz
talnál, nagyon furcsát álmodtam 
az éjszaka. Álmomban csenget
tek, s egy dalia állt az ajtómban, 
kezében egy hatalm as _ húspo
tyolóval. És, kérdezték. És sem
mi. Azt furcsállom most is, hogy 
olyan ismerősnek tűnt. Akkor 
imádkozzunk, mondta egyikük. 
Aki ételt, ita lt adott, annak  neve 
legyen áldott, ámen. Reggeli u tán  
a mi öregasszonyunmk röhögött. 
Valószínűleg azon röhögött, hogy 
röhög. Van ilyen.

2011 .
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BORSODI L. LÁSZLÓ 

B esüppedt fö ld
Ki egykor voltam, elképzeled, s mert mégis ragaszkodsz 

— úgy véled — hozzám, nem is sejted: saját mítoszodat építed 
magadban rólam, amelyhez (mily fájdalmas!) nincs közöm. 
Töredékesből és ideálisnak álcázott pillanatainkból építesz, fé
lelmeidből egészet akarsz: szemlélni teljes voltomat, a remek
művet, aki lehettem (volna), akinek -  tévesen -  látsz, és hittél 
valaha.

Nem ismerek magamra, rád, és az sem látna meg, ki állító
lag egykor voltam. Nem enyém a múltam, elvetted tőlem, mi 
maradt volna. Kifosztottan állok előtted. A jobb latorra gondo
lok. Magamba roskadva, mint a besüppedt föld. Istent hívok. 
Mindegy nekem. Mindegy neked?

Ha én t e  len nék
Ne számíts rám, nem vagyok megbízható. Helyedben új ház

kulcsot rendelnék, lehet, az ajtót is kicserélném, ablakaimra új 
függönyöket varratnék. Újrafesteném a házat, a kertet, hátha 
nem találnád meg régi otthonunkat.

Ha én te lennék, kicserélném a mondataimat, új szószerke
zetekből építkeznék. Olyan szavakat keresnék, amelyeket nem 
értesz, s ha ez sem lenne célszerű, új hangokat találnék ki. 
Ebben elmennék a végsőkig. Mindig a félmondataim, félig szólt 
szavaim, kifejtetlen elképzeléseim tettek gyanakvóvá, miattuk 
érezted becsapottnak magad, üresnek engem.

Ha azonban mégis úgy döntenél, hogy figyelmeztetésem elle
nére, törhetetlen optimizmusod vagy vájtfülűséged hiánya foly
tán kitartasz mellettem, maradj nyugodt: hiába keresnéd ma
gad bennem, semmi nem vezetne el hozzád, akit valaha cserébe 
ígértem magam helyett.

Nem férn ek  hozzám
A késői öltözködés, az ajtózárás bonyodalmai után a liftet 

most is elhívja valaki. Mindenért a délután okolható, minde
nért a délután.

A sarki trafiknál váratlanul befordulsz. Halványszürke te
kinteted talán engedne a lelkesedésnek, de a zöldeskék szava
kig nem jutsz el. Mozdulataidra szorulsz, de nem segít a tapasz
talat, túl egyhangú a keskeny sikátor, amelyen végigjöttél.

Távolodsz is, noha én egyértelműen közelítek, a kirakat 
üvegében látom magam. így indulok haza, s bár lehet, hogy 
még visszanézel, nem érnek hozzám a házak, nem nyílnak 
rám a kerti kiskapuk. A hangok nem férnek hozzám, de az utca 
csendjét apró darabokra törik. Tükörcserepek között lépkedem.

M agánséta
Szép! Ugye milyen szép! Ahogy a fa lombjából felröppennek a 

madarak! Szólnék, de téged nem a röptűk, nem a lomb és nem 
a fa érdekelne, sem az, hogy együtt nézhetjük. A keskeny sé

tányra kérdeznél rá, amelyen eddig a fáig elsétáltunk, fa és 
lomb hűségéről faggatnál, arról, hogy a madarak hogyan talál
ták meg éppen ezt a lombot. Elröppenésük pillanatának értel
mét keresnéd.

Szép! Milyen szép! -  hajtogatnám, de végül mégsem, hisz 
nem vagy itt. Nem itt vagy, hát hiába lelkesednék. A magánsé
ta körülményeiről pedig mit mondhatnék?

Most kezdődik.

S éta  a templomtoronyhoz
Ha kellőképpen elmerülsz a séta önmagáért való örömében, 

és lábujjaid, lábfejed, bokád, lábszárcsontod, combod, egész fel
sőtested minden zsigerével, izmával, idegével, azok minden 
rándulásával megtapasztalod a térben egyenletesen előreha
ladó, laza nyaktartással és az arcizmok apró görcseinek elen
gedésével társuló mozgás céltalanságát, amelynek egyetlen ér
telme kizárólag az említett összhatásban és nem azon kívül 
keresendő, közel állsz ahhoz, hogy kilépve önmagadból, tekin
teted egy távoli templomtoronnyal találkozzék, amelynek teste 
történetesen nem ad hangokat, de amely épp némasága révén 
arra késztet, hogy immár feléje tartva -  eredendő, önmagáért 
való értelmének megkérdőjelezése nélkül -  tovább folytasd a 
sétát, amelynek örömében kellőképpen elmerültél.

A templomtorony keltette várakozás, amely egyszersmind 
egy hozzá tartozó templom meglétével kecsegtet, az pedig an
nak ígéretével, hogy kapui számodra nyitva állnak, lehet, hogy 
átmenetileg, célt adva sétádnak, tehát felszámolva a séta-létet, 
nekifeszülsz: elengedett arcizmaid görcseit visszahívod, nya
kad, felsőtested, combod, lábszárcsontod, bokád, lábfejed, lá
bujjaid visszaíródnak a séta előtti pillanatba, amellyel nem
rég szakítani tudtál. Ám ha e nekifeszülést eloszlatja egyrészt 
a séta mibenlétének tudatosítása (lábujjaktól az arcizmokig!), 
másrészt az a vigasztaló távlat, mely szerint a templomtorony 
nem mozdul el, mert nem tud sétálni, jó esély mutatkozik arra, 
hogy megtartva a séta önmagában megragadható abszolút örö
mét és értelmét, eljuss a templomtoronyhoz, hogy meggyőződj, 
képes-e hangot adni a teste, tartozik-e hozzá templom (ha igen, 
van-e rajta kapu, amely csak számodra áll nyitva), vagy árva, 
mint te, aki magánsétára indultál; és rájöjj, most már végérvé
nyesen: a sétában megvalósuló mozgás értelme úgy aránylik a 
torony keltette elváráshoz, ahogy a torony a templom meglété
nek rejtélyéhez, amelynek kapuján, állítólag, be kell lépned.
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Angyal a Monostoron
Harmadik fejezet

amelyben a bárnyú és bárányi sötéta- 
gyúságát rosszul leplező, ám természetsze
rűen is csodálkozó természetű, sokatpró- 
bált, sokatfordult, odüsszeuszi elbeszélő' 
fényesen megvilágosodhatik afelől, hogy 
az Angyalokkal való váratlan, sokadfokú 
találkozás nem föltétlenül zökkenőmen
tes, főként a Föld Leányainak a kontextu
sában

Április volt, tehát bolondos.
Ilyenkor mintha sűrűbben-gyakor- 

tább áramolna-csapódna be a mi apró, 
megszokott, nap mint napi, átlagvaló- 
ság-világainkba a banalitás betelt poha
rából kicsorduló Csoda, a prodígium, a 
Mirákulum, e ritmikusságában is fölöt
tébb ritka rituálé.

Ámde a fránya kontra-mirákulum, 
az elkerülhetetlen implozió, a sorsszerű 
csoda-behorpadás, a szépség sebes sodrú 
megrútulása, a hátrahúzó erők hátbadö- 
fó' berobbanása, az irracionális lét-féke
zés csikorgó, füstölő kaucsukú vadsága 
sem hagyja magát alább még ezidőben 
sem: ez is ekkortájt éled föl újfent nap
világra s ez is ekkor szakad-zuhan majd 
bambán mélázó ártatlanságunk csu
pasz nyakába. Ám ez nem-is-csoda -  lé
vén, hogy már a szakállas hellének is 
kikürtölték fönnön, hogy az akció reak
ciót szül, s hogy eképp a számunkra kel
lemes óhatatlan következménye a szá
munkra még annál is kellemetlenebb, 
miként eme kíméletlenül igazságos el
vet megszámlálhatatlan esetben ki- és 
megtapasztalhattuk, persze, hol másutt, 
mint a tulajdon, drágalátos és felettébb 
féltett bőrünkön.

S aztán még arra is rájöhetünk eset
leg, hogy amiről mindig is azt hittük, 
hogy az a világmegváltó jó, az valójában 
váltig is a cudar rossz volt, s fordítva, no
de ez a világ olykor-olykor már emígy me
gyen, s minthogy Fortuna kereke fortis
simo forog, néha-néha úgy tűnhet, hogy 
egyenesen visszafele, mint a kocsik kere
ke a filmeken, de ez szerencsénkre csak 
illő illúzió.

Amolyan beugrató, amolyan mirígykó- 
ros mirákulum tehát a csodavárás, csap
da, s következésképp jobb széles ívben el
kerülni az ilyet: a csoda-vigye-el az ilyen 
csodát!...

Miképpen ki is fog az derülni nemso
kára a napnál is fényesebben az elkövet- 
kezőekben.

Már úgy éjjeli tizenkettő után va
gyunk, a Monostor is alszik, mint kis 
Balázs József Attilánál, holnap föl kell 
kelni, mennek a villamosok, trolik, bu
szok, indul majd az élet, fönnülni nem 
lehet sokat az éjszakában, mert kicsi a 
fizetés, s amúgy is kilenc után már el
nehezülnek a pillák, minthogy kilenctől 
kilencig dolgozik minden rendes ember, 
hogy minél kevesebbett legyen otthon a

morózus s mindig is a hatalmas fatányé
rosokra epekedő férjjel, a morcos-durcás- 
csűrkapu-szájú fehérnéppel meg a mind
untalan átmenő jegyeket is alig hozó, 
világszép és szépreményű, s persze ab
szolút és kötelező módon zseni-jelölt trón
örökösökkel.

Látom, a házban nincs cigaretta.
Mondom szép-szemem-világának, hogy 

ő csak vetkőzzön le, gyújtsa be a tüzet sa
többi, megyek én szivarért.

Aszongya, inkább jön ő is.
Jó, jöjjön, mondom, örvendve én is a 

hölgyi társaság monostor-éjszakai folya
matosságának.

A messzi célpont a sarki bolt vala.
Bevett szokásunkhoz híven az ajtót ter

mészetesen nem zártuk be, hisz minek is 
előbányászni a kulcsot, meg pattintgatni 
a mélyalvó folyósón a jálét, mivelhogy mi
lyen tökkelütött betörő is járhatna errefe
le, épp a tizenhetes lakrészt megcélozván 
pontosan, ahol a Hegeleken meg az egyéb 
Arisztóteleszeken kívül további bő, zsíros 
zsákmányra nem számíthat az ágrólsza- 
kadt deviáns elem.

Nyilvánvaló, hogy a profi szakember 
többnyire már előre megadott s alaposan 
kifürkészett címre jön, ha jön.

-  Az ajtót be kell zárni! -  okít ki Ibiké 
mindenttudóan a folyosón - , nehogy el
lopjanak valamit.

Mondom, hogy á, dehogy, nincs mit és 
nincs ki.

Aszongya: Azt-nem-lehet-tudni!
Átmegy a fejemen a női intuíció-képes

ség planetáris mindenhatósága, s az a vi
tathatatlan tény, hogy a hölgyek nagy te
lepaták, s az az ugyan hihetetlenebb, ám 
régtől máig túlélő, s nyilván abszurd föl- 
tételezés, miszerint a finom feminák va
lójában megrögzött s minden hájjal és 
sisakvirágfőzetű repülőzsírokkal bő
ven megkent boszorkányok, kik ráadá
sul még azokkal a történelemelőtti idők
ben élő, s eképp fölöttébben rosszalkodó

Angyalokkal is ki tudja, milyen ősrégi 
kapcsolatban állnak.

Mágia, tenyérjóslás, átok, álomfejtés, 
asztró, gasztró, paranormál, babonák, 
mind eszembe jutnak, hát igen, ők, a höl
gyek hőn érzik és hűen tudják, amit mi, a 
buta hímek, nem.

De, mondom én magamban, én meg azt 
tudom, hogy a mai Nagy Rablás nálamfe- 
le lehetetlen kombinatorikailag éjjeli szi- 
varért-való-kiugrás közben.

Nem, nem, tiltakozik Szívem gyújtó
pontos Júliája, az ajtót és a rácsos kaput 
jól bé kell riglizni, mert úgy van az falun 
is, retesz, lakat, kerítés, mert jönnek a 
tolvajok.

S egyszer csak, mit-ad-az-Uristen, a 
türelmét végképp elvesztő, fölhékliződött, 
bosszús szivecske megteendő útvonalunk 
közepén -  gondolom, bizonyításképpen — 
se-szó, se-beszéd, uccu-neki, vesd-el-ma- 
gad, villámgyors hirtelenséggel faképnél 
hagyott.

Az előbb még gonosztevőktől rette
gő szívhölgyem most már egyértelműen 
semmitől sem félt.

Osztönszerűen utána eredtem.
Félrehúzom az egyik tömbház aljá

ba, s az izgatottságtól meglehetősen lel
kesen, ám a férji ordítás határait még 
csak távolról sem közelítve meg, fél-sut- 
togva, de a helyzethez kellőképpen illő és 
illendő rezonáló s parancsnoki erőteljes
séggel, kétségbeesetten megpróbálom rá
ébreszteni, rávenni az egyetlen-angyalt 
arra, hogy jöjjön meg az esze, ne csinál
ja ezt velünk, kálmálja (azaz : nyugtas
sa) le a hisztit, csillapodjon meg, s men
jünk mán szivarért, s oszt haza, hol majd 
elalszunk szép csöndesen bévett szokása
ink szerént.

Vázolgatom én lelkesedettségemben 
hevesen, vagyis majdhogynem puritán 
révültségben ezen kecsegtetően ragyogó 
szcenót, de látom, hogy rám se hederít, 
hanem valami, a hátam mögötti, s való
színűleg elérhetetlen, mennyei s miszti
kus távolba pillantgatva révedezik el az ő 
két szép-szeme-világa.

S hopp ! ...
Azaz :
Hopp-supp ! ! ...
Pontosabban :
Supp-zdupp ! ! ! . . .
Avagy
(a rövidség kedvéért)

Zdupp-supp,
vagy
(csak úgy szerényebben)

Supp.
így súlyosan, supp.
Supp-bumm.
Bumm.
Á-ú-ú-ú.
Tudniillik ekkor, ebben a váratlan pil

lanatban fordult-pördült meg velem szem- 
pillantásnyi idő töredéke alatt a világ.

Supp-zdumm !
Supp-bumm, áúúú, baj van, baj biza, 

de nagy, áú, váúúú...
Ám hasonlatosan a karosszékében ülő 

s az ezen fordulatos kalandokon jól szó
rakozó, nemeslelkű Olvasóhoz, én sem ér-
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tettem abszolúte semmit a gyorsforgású 
történtekből, mert olyan rögvest történt 
minden, hogy nem volt mit s miképp föl
fogni a pörgő' sodrású eseményeken, ame
lyekben mint mostani mesélő, hát akkori 
szenvedő főszereplő valék.

Merthogy az agy gyakorta lassúbb, 
mint az akció.

Pedig agitálhatna sebesebben, már
mint az agy.

Még akkor is, ha az a bizonyos, né
ha-néha működő, s tán éppen hüllői agy, 
ahogy mondják az emberi embriológusok, 
nem is mindig s föltétien módon angyali 
(avagy ki-tudja ?)...

Tudniillik nem éreztem, hogy megra
gadott volna valaki, s hogy az eredeti, 
stratégiailag sziklaszilárdan lecövekelt, 
főparancsnoki helyzetemből oly messze 
repített volna el, hogy a kecske-bukázó 
siklórepülést már ne is számítsam ide.

Egyszerűen csak, mondjuk, a gravitá
ció legyőzésének egyik akrobatisztikus 
mutatványában vettem részt, és mind
ezt úgy, hogy természetesen senki sem 
kérdezte azt meg demokratikusan, hogy 
részt akarok-e talán venni a súlytalansá
gi állapot megtapasztalásának e soron- 
következendő, nagyhatású kísérletében 
vagy sem.

Körülbelül ezt érezhette a lecsapott fej 
és a még mindig pillogó szem is, amikor 
abba a nevezetes kosárba került a guil
lotine (olvasd : gijotín, az emberbarát, 
frankhoni és forradalmár doktor úr ne
véből) elnevezésű találmány közelében, 
s amikor az elámult s szinte tátottszájú, 
elbambult látószerv még egy darabig se
hogy sem értette, hogy miért is nézi olyan 
furcsa szögből ezt a hamarosan befuccso
ló álomvilágot, míglen a bioinformatikai 
adás föl nem függesztődött minden való
színűség szerint végleg avagy ki-tuggya ...

Gábriel, Mihály vagy egyéb arkangyal, 
s a teljes Apokalipszis jóvoltából az egész 
világ, s az egész teória, s az egész vizuá
lis tér villanásszerű kecskebukát vetett a 
minutai másodperc törtrészecskéje alatt.

Tótágast állt az egész környékbeli, föl- 
ismerhetetlené vált az aprócska, kolozs- 
monostori mikro-univerzum.

Szemeim előtt hirtelen némi nedves 
kavicsok kezdték élni a maguk minerális, 
ősi geológiai időket magukbanhordozó, 
akváriumba illő s a szokatlan, új térhely
zetem iránt nyilván végtelenül közömbös 
életüket: volt közöttük habfehér, galamb- 
szürke, sőt még koromfekete is akadt eb
ben a miniatűr, beavatási kősivatagban.

Kissé följebbecskére merészelvén te- 
kintgetni a világvégét jelző, csiki-csukis 
szituációban, egy kemény, s persze feke
te, kibokszolt bakancs sarkát véltem föl
fedezni rémülettel, ami az orromtól kábé 
húsz centi távolságra cövekelte be magát 
a nem éppen szilárd, s mondjuk épp csak 
sárosán ingoványos talajba.

Följebb is merek pislogva tekinteni az 
ily hirtelenséggel beütő, váratlanul bein
tő istenre, ki ekkorán hatalmas energiá
val pöccintett csak így visszkézből át az 
eredeti állomáshelyemtől jó néhány mé
terre található, s most már vízszintesen 
szégyenletes helyzetembe, s nézek én is,

mint Mózes a csipkebokorra a váratla
nul önkinyilatkoztató, bűnmegtorló, iga
zságosztó Arkangyalra, s így ámulva-bá- 
mulva, a fekete nadrágos combokon túl, 
egy egyértelműen detektív- vagy legaláb
bis verőlegény-pofát látok a verőfönsé- 
ges magasban, akiről ilyen kontextusban 
csak annyit lehetne mondani, hogy a nap
ra ám nézni lehet, de őreá biza nem, mert 
jobb az úgy — az ártatlan nézőnek.

A helyzet tehát egyértelműen nem vala 
nyerős: én, a földi lény a helyén, az alan- 
tian alanyi, lényi-lenni Földön, Ő meg 
az egyedi entitás, az Éterben Andalgó 
Angyal, az elérhetetlen Égben, odafönn, 
a fraktális francban.

Ilyenkor jobb és fölöttébb tanácsosabb, 
ha a Platónokon fölnevelkedett s a pszi- 
hóban is tán járandós, meggondolt halan
dó ott marad szépen az ő kicsi hazájában, 
vagyis a Földön, suszterként a kapta
fájánál, s okosabb, ha nem akar fölka
paszkodni a turbo-kozmikus uborkafára, 
mert akkor jöhet és jön is bizton-bízvást 
az Angyali Rúgás s egyéb komoly dolgok, 
ököl, szárnyak, karmok.

Fekszem tehát én is bölcsen az anya
földön és beszélgetek, pontosabban medi
tálok szellemileg az értelmileg nem épp 
magasan röpülő, bumfordian tonkaorrú 
bakanccsal.

S persze, nyilván a legmegértőbb, leg- 
rögvestibb bűnbocsánatát is kérem-kér- 
ném-könyörögném alásan a gáláns, meg
értő, megbocsájtój humanista s fölöttébb 
természetfölötti Úr-Úrnak, hogy ha ne
tán az egyéni, sétálói, mennyállampolgá
ri magánnyugalmát ember- és elmejogi- 
lag megsérthettem volna a közbiztonság 
és a közcsöndfölháborítási bűntény sut- 
togói áthágásával, merthát e rajongóknál 
az apró szúnyog is vérbősz mega-elefánt, 
ismerjük a műfajt, mikor beindulnak 
a mamák-a-fiúk a sok frusztrációjuk

kal, s csak úgy, eccerű, pőre butaságból 
is, merthát a vegytiszta, ömlesztett go
noszság nem egyéb, mint az ostobaság 
szabadsága, miként mindannyian meg
tapasztalhattuk eme nagy természettör
vényt most és mindörökké, ámen, a fene- 
egye-meg s az-istenüket a sok hülyének, 
pedig emberek.

Ám szivecském nemeslelkű Lovagja és 
paradicsomian berobbanó Megmentője 
hajthatatlan marad, sőt azt mondja il
ledelmesen, hogy „Uram, valamit el tet
szett veszíteni, ott van valami, amott a 
tömbház sarkában”.

Ez a valami az egyik cipőm vala.
De kit érdekelhetett volna e fölmagasz

tosult, kozmikusán arkangyalközeli, teo
lógiai helyzetben a cipő...

A jó- és nagylelkű, s nyilván szuper
igazságos Büntetőarkangyal az elkö- 
vetkezőekben velős és roppant célratö
rő szakmai dialógust folytatott odafönn 
a felhőkarcolói magasban az imádott szí- 
vecskével:

-  Hívjam a rendőrséget ? -  kérdi Ő, a 
megmentő, humanista maszkul-Angyal, 
sokatmondó pillantást vetve az immár 
önnönmagát fölöttébb nyeregben érző 
és imigyen megdicsóultté vált Angyal- 
Hölgytől.

A válasz a maga nemes egyszerűsé
gében is mellbevágó volt:

-  Nem! Kérlek, azonnal menj el!
És fönn, Odafönn, csodák csodája, az 

angyali szférák Angyal Bandija, az égi, 
Dante-i Rózsák Rózsa Sándora, se szó, 
se beszéd, sarkon fordult vala, s lassú, 
kimért, meggondolt, komótos, herkule- 
si léptekkel eltávozott sebes s ki-tudja- 
hányadik igazságtételének a számomra 
megmumult színhelyéről.

Időközben a nemkülönben angyali 
Szívecske is eltűnt valamerre, a kivilágí- 
tatlan tömbház-sikátor rejtelmes beton
mennyországában.

így leende az Angyalok Vadászából az 
emezek által űzött vad, s néha viceverza.

Vigyázni kell ezekkel az Angyalokkal.
Ami az övék, ne kívánd.
S főképp ezekkel az angéloszi szívecs- 

kémekkel egyáltalábban nem tanácsos 
etyepetyézni-packázni.

Mert hát a sok-tonnás hengerekből 
álló Stonehenge, a jót-javalló Jáhve, a 
számmisztikus Sámáel, a pallosjogú s az 
egyiptomi Rá Nap-isten fiaiként tisztel
hető Ráfáelek, a szférák zenéjét komponá
ló Széráfimok, a heroikus s a zafír- vagy 
tán inkább rubint-homlokú Herubinok, az 
óriási Orion, s nem utolsó sorban a lehet, 
hogy buta avagy butyuta Béta-Centauri, 
minden-minden-minden az Ő angyali
an anyai kezében nyugszik, pontosabban 
minden az O égi, Golia-i jó Júliái táská- 
jában-tarsolyában lapul, minden neki en
gedelmeskedik, neki szolgál: a napszél, a 
feketelyukak, a galaktikák, a dimenziók, 
a mátrixok, az orosz kozmosz, az ameri
kai univerzum és még mi, oktondian mu
táló majomfiókák is.

Mert hát, mindent összevetve, s vég- 
öszszegzésképpen : az úri-űri Semmiből 
előbukkanó angyali bakancsokat koránt
sem könnyű matematizálni.
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VELEM! NÉVTELEN

A vén toronyban
Vén tornyunkban ülünk, a gerendán bőregerek bő 
tábora les friss kéziratunkba, mit -  úgy tűnik -  unnak.
Bezzeg amíg szép lányok után járunk, a zugokban 
megjelenő hús-vér egerek falják, amit írtunk!
Fönt meg alant: szőrös dögök. Olvassunk soraik közt!
Mint ők bánnak nagyrabecsült, gyönyörű szavainkkal, 
úgy un el és fal fel bennünket az élet is -  épp úgy.
Elfogy az árkus, elhagy a kedvünk, földbe enyésznek a lányok, 
porlad a kézre sovárgó hús meg a húsra sóvár kéz.
Lám, csak a perc a miénk, versünk, ami jön, kitalálni, 
és aki jön, lánynak betalálni, csak perc a sajátunk -

dobjuk a többit jussául denevérnek-egérnek!

Sylvester János barátomnak
Újszövetség-fordításához írt eredeti versei mellé

Zomborpusztai s alsózsemberi Zsembery Éva!
Jósoljak, zokogád: vajh vele gyaksz-e hamart?

Mint örvendél víg igenemnek, János! E név, a 
Sebten teljesedett sóvárgás, s fűben a léha 

Hancúr szülte meg az első hexametert!

Két hó lába közé aztán sűrűn bevezetted 
Őket kőmereven félbeszedő cezúrád.

Isten igéjét megmagyarítva a fönt nevezettet 
Most se feledd! Évát, a miattad bűnbeesettet 

Áldd minden sorodon: ő hegyezé ceruzád!

Egy pénz sóvár leányhoz
Hány bőrt húzol le hány kikent-kifent, beképzelt úrfiról,
Kit végül minden pénzéből kifosztol?
Vesd rám magad! Szegény s rücskös vagyok, akár egy karfiol. 
Rólam csak egy bőrt húzhatsz le. De sokszor!

A kikapós úriasszonyokhoz
Ti asszonyok, ti hetyke asszonyok,
Ha már szeretni fáradt férjetek,
Vagy ha göthös, csúz-mart vagy szélbeteg,
Vágy jár bennetek, szédült, vak, konok,
Hogy kérjetek és újra kérjetek.

Kertetek alján gyors patak csobog.
Az elfolyt időt utolérnetek,
Újraszőni a könnyű férceket 
Nincs mód, ha bárkivel is alszotok:
Gyöngyötök így is, úgy is szétpereg.

A múltba hordják lassan arcotok 
Kis szarkalábak, apró vérerek.
Friss hús nem oltja romló éhetek.
Jaj, asszonyok, ti kerge asszonyok -  
Koldus-sereg, ki percet kéregét.

Fűteni télen
Anyád, mondod, zavart hozzám fáért? 
Négy éve sincs tán, még ő maga jött el. 
Most sincs dolga. Beállt a fagy, ráér. 
De szemednél mosolygóbb bögyöddel 
Lám, egyszerre téged küld ő,
Takaros, de mafla süldő.

Úgy hitte hát: ez volt a fa ára, 
Fizetségképp ha másra nem tellik:
Fél kezemmel tapadok farára,
Fél kezemmel markolom a mellit.
S lerántom ahelyt a tönkre -  
Ez egy nőt sem tett még tönkre.

S ma attól fél: nem ér tűzifát már, 
Mert megcsúnyult? Oda hetyke melle? 
Új fagy támad, és a szépség hátrál, 
Dacolni már, ha bírna, se merne?
A vén kályhát fölhevítni 
A te dolgod, félős csitri?

A régi kurva-házban
Huszon-hány éve jártam itt?
Hideg szelek 
Kergettek szomjan-étlen.
Serény dudás
Fújta, szökellős táncba vitt.
Sebes varázs
Sodort, mitől se féltem -
Öleltelek,

S nem fájt a hajsza.

Most a félszet firtatom szemedben:
Friss korodról vall, vagy agg koromról? 
Csak bámulsz rám. Pupillád se rebben. 
Bár nem fúj a macska: nem dorombol. 
Ijeszt a ránc, az ősz üstök -  
Tipródsz dolgod közt és köztük.

Vigyél csak fát, amit bír a puttony,
S  könnyen-fürge kezemtől se rettenj,
Ne költs mesét hosszú hazaúton,
Inkább mondd meg anyádnak: szerettem 
Nem ínsége, csak a csábja 
Lökte akkor fahasábra.

Ma más hoz el: a szélcsend. 
Nehéz tudás
Lakta meg arcom ráncait. 
Üres telek
A szívem: mitől féltsem?
A hűlt parázs
Kell, melytől ezer lándzsa-vítt 
Öled meleg,

Te drága szajha.

Fűtsetek csak, míg tavaszba olvad 
A komor tél, s vígan csörög a hóié!
Szétnéztek majd, s látjátok: rossz, horpadt 
Tetőtök rogy -  a házé s az ólé.
Adok akkor födni nádat -  
Küldd át érte jóanyádat.

k ö z z é te sz i:  GYŐRÉI ZSOLT
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POTOZKY 1ÁSZLÓ
Galambok őre
A rommá lőtt bérház belső udvarán 

nem hallatszott egyéb, mint a negyedik 
emeletről alálógó telefonkagyló tónusa. 
Marcus Vojneva azon gondolkodott, vajon 
hogy nem szakadtak még meg a vonalak 
a hetek óta tartó bombázásokban.

Törmeléket morzsoló léptek zajára 
kapta fel a fejét. Egy falmaradvány mö
gé ugrott, onnan figyelte az udvaron vé
gigbukdácsoló kisfiút. Csak akkor rémült 
meg igazán, amikor az megmarkolta az 
emeletre vezető lépcső korlátját, de sze
rencsére nem indult neki a félig leomlott 
feljárónak, hanem visszafordult, és vako
latdarabokat rugdosva maga előtt tovább 
ődöngött az udvaron. Majd csak elunja 
magát, és keres egy másik romhalmazt 
játszótérnek, gondolta Marcus Vojneva.

Visszaosont a lakásába. A lakrészek 
belső udvarra néző fala hiányzott, így 
szemmel tarthatta a jövevényt. A szoba 
közepére húzott ruhásszekrénynek vetet
te a hátát, és kinézett az üvegtelen abla
kon. A bérház mögötti kertben fészerek 
rogyadoztak, egyedül a leghátsó épít
mény rítt ki a sorból, ez alacsonyabb s 
keskenyebb volt, ugyanakkor stabilabb
nak tűnt a többinél. Marcus Vojneva a tá
volság ellenére is hallani vélte a benne 
mocorgó galambok burukkolását.

Alkonyodott, mire a telefonkagy
ló tiszta, egyenletes tónusára felébredt, 
és derekát-vállát hajlítgatva a szoba
padló pereméhez csoszogott. Lábfejével 
néhány törmelék-rögöcskét rúgott vé
letlenül a mélybe, és ahogy utánuk pil
lantott, legnagyobb rémületére nem a 
semmibe hulltak alá, hanem a kisfiú bo
zontos üstökére.

A gyermek fölnézett. Arcán szilárdan 
ült a por, Marcus Vojneva egy gondolat 
erejéig abban reménykedett, hátha ettől 
a merev maszktól képtelen lesz szólás
ra nyitni a száját. A kisfiú azonban már 
föl is állt, és hátraszegett fejjel bámulta a 
két emelet magasságában álló férfit.

-  Mit tetszik ott fent csinálni? -  kér
dezte, és ugyanebben a pillanatban a lég
védelmi-sziréna is megszólalt.

Marcus Vojneva veszettül rohant le a 
lépcső maradványán, majd végigszaladt a 
fészerek között. Az égen reflektorok fény
botjai suhogtak, a légvédelmi ütegek cik- 
kanó csóvákat köpdöstek a magasba.

-  Nyugalom -  súgta oda Marcus 
Vojneva a ketrecnek.

A következő pillanatban felsikoltot- 
tak a bombák, borsószemnyi törmelék 
kopogtatta meg a ketrec bádogborítását, 
szárnycsapkodás, karmolászás hallat
szott bentről. Egy egész házsor omlott le 
a közelben, porfelhő terpeszkedett a kör
nyékre; Marcus Vojneva köhögést hallott 
a közelből, de nem fordult a hang irányá
ba.

Amikor elcsendesedett minden, nekifo
gott, hogy leemelje a védőbádogot a ket
recről, és számba vegye az állományt. A 
vékony drótháló mögött három rúd hú
zódott, ezeken tolongtak a galambok. 
Hirtelen megijedtek valamitől, igyekez
tek minél jobban összetolulni a ketrec
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egyik sarkában. Marcus Vojneva csak ek
kor vette észre, hogy a kisfiú a dróthálót 
markolja; dühösen megragadta a csuk
lóját és ellökte a ketrec mellől. De a kis
fiú ismét a drót köré fonta az ujjait, mire 
Marcus Vojneva rácsapott a kezére.

-  Elnyújtod a hálót!
A gyermekben ez a pár szó is átsza

kította a némaság gátját. Kérdésekkel 
kezdte ostromolni Marcus Vojnevát: hogy 
nem fáradnak el a galambok attól, hogy 
egész nap azon a rúdon egyensúlyoznak, 
miért burokkolnak, és vajon nem szeret
nének-e elrepülni valami biztonságosabb 
helyre. Marcus Vojneva nem felelt, már 
bánta, hogy egyetlen mondatot is paza
rolt a jövevényre, de aztán mégis megszó
lalt. A kisfiú éppen ott tartott, hogy mi
ért olyan idegesek a galambok, hisz már 
vége a bombázásnak.

-  Mert félnek tőled.
A kisfiú elhűlten meredt a ketrecre.
-  Miért?
-  Mert idegen vagy.
A kisfiú tett egy lépést hátrafelé.
-  És ha távolabb állok, akkor már nem 

fognak félni tőlem?
-  Nem fogsz itt állni te sokáig.
Kisöpörte az ürüléket a galambok alól,

majd visszasétált az udvarra, és felment 
a lakásába. A gyermek csak a lépcső al
jában maradt el mellőle. Marcus Vojneva 
megágyazott a padlón, és azon töpren
gett, ne hívja-e fel a kisfiút, hogy ne a 
törmeléken kelljen aludnia.

Mielőtt lefeküdt volna, kinézett az ab
lakon. Időközben feljött a hold, és beezüs- 
tözte a ketrec bádogját. Ma még volt mit 
szórnia nekik, gondolta Marcus Vojneva, 
de mi lesz holnap? Ha elfogy minden en
nivalója, szabadon kell bocsátania őket. 
De mi van, ha alacsonyan szálló repü
lőkkel találkoznak, és a zajtól meg a lég
örvényektől megzavarodva egyenesen a 
motornak repülnek, hogy az pihévé és 
húscafattá aprítsa őket? Szállnak a gé
pek az égen, és a kondenzcsíkot rózsa
színre festi a galambvér...

Marcus Vojneva felriadt. A fal mellett 
tapogatózva leereszkedett az udvarra. A 
kisfiút egy törmelékhalmon találta, nem 
aludt, csak hátraszegett fejjel ült.

-  Mi ez a hang? -  kérdezte.
-  Telefontónus.
-  Akkor lehet telefonálni?
-  Úgysincs akinek.
-  A mi szobánkban is van telefon.
-  Igen? És hol van a ti szobátok?
-  Hát a lakásunk alatt.
-  És a szüleid ott vannak?
-  Igen.
-  Akkor meg mért csavarogtál el tő

lük?
-  Mert éhesek voltunk.
Marcus Vojneva szótlanul sarkon for

dult, és visszament a lakásába. Egy da
rabig tologatta-húzogatta szekrénye fi
ókjait, de végül csak nem vett ki belőlük 
semmit. Már végigdőlt volna a padlón 
rögtönzött fekhelyén, amikor meghallot
ta a kisfiú hangját.

-  A galambok mit esznek?
-  Mikor ezt, mikor azt.
-  Nem kaphatnék én is valamit?
-  Nincs olyasmim, ami neked ízlene.
-  Bármi jó lesz.

-  Mondom, hogy nincs. Én sem ettem 
már napok óta.

-  És a galambok?
-  Ok sem.
-  Akkor meg fognak halni?
Marcus Vojneva még soha nem gondolt 

erre. Hogyan óvhatná meg őket az éhha
láltól? Ha legalább ez a kölyök nem boly
gatná a gondolatait, akkor talán kitisz
tulna a feje...

-  Mennyire vagy éhes? -  kérdezte.
-  Nagyon!
-  Nem eléggé. Mert ha tényleg éhes 

lennél, megtennél nekem valamit.
-M it?
-  Nem tudom, hogy rádbízhatom-e.
-  Hát persze!
-  Talán túl kicsi vagy hozzá.
-  Nem igaz!
Marcus Vojneva feltápászkodott, és a 

beszakadt padló pereméhez lépett.
-  Jól van. Ennivalót kéne szerezz a ga

lamboknak. Akkor talán neked is kerít
hetnék valamit.

-  De mit esznek a galambok?
-  Magot. A búzát szeretik a legjobban.
-  És olyant hol kapok?
-  Azt már neked kell kitalálnod. 

Keress katonákat, vagy nem tudom...
-  És akkor mit tetszik nekem adni?
-  Majd, ha visszajössz, meglátod. De 

most siess, a galambok sokkal éhesebbek, 
mint te vagy én.

A romokat bederengő holdfényben 
Marcus Vojneva elnézte egy ideig a távo
lodó kisfiú alakját. Később egy szalvétá
ba forgatott csomagocskával hátrament 
a fészerek közé. Mohón harapott a száraz 
kenyérbe, már épp nyelni akart, amikor 
hirtelen meggondolta magát, és vonakod
va bár, de a galambok közé köpte a pép
pé zúzott falatot, majd az egész darabot 
odamorzsolta. A csőrök szaporán kopog
tak az etetőtál zománcán.

*

Hiába feküdt le, nem tudott elaludni: 
gondolatait váratlanul, de annál erőseb
ben vette birtokba a kisfiú. Felkelt, sétál
gatni kezdett a romos bérházban. Hogy 
valamivel lefoglalja magát, kiforgatta az 
összes szekrényt, fiókot, pedig már jó ide
je összegyűjtött belőlük mindent, amit 
hasznosnak talált. Egyikben két párna
huzat között megbontott csomag cigaret
tára és öngyújtóra akadt. Később ép tü
körre bukkant az egyik fürdőszobában, 
a felparázsló cigaretta fényénél megvizs
gálta benne magát. Árnyéktól gödrös áb- 
rázat nézett vissza rá. Ilyen szörnyeteg 
vagy te, gondolta két slukk között.

Szivarozgatva rótta a folyosókat, az aj
tókra rögzített névtáblákat böngészte, de 
hiába erőlködött, hogy arcokkal kösse 
össze őket, netán felelevenítse a hozzájuk 
tartozó történeteket, gondolatait tovább
ra is a gyermek foglalta le.

Észre sem vette, hogy felért a negye
dikre. Ha már ott volt, felhúzta a tele
fonkagylót, és a füléhez emelte, hallgat
ta egy ideig a tónust, aztán visszadobta 
a mélybe.

Az udvaron elszívta a maradék csomag 
cigarettát, majd kiment a galambokhoz.
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Megdöngette a bádogot, és leült a ketrec 
mellé.

-  Miattatok nem alszom -  mormogta 
virrasszatok velem ti is.

*

Mag pörgött alá az etetőbe. Amikor ki
nyitotta a szemét, egy gyermeköklöt látott 
maga előtt, ahogy búzát szór a galambok
nak. Marcus Vojneva csak akkor szólalt 
meg, miután a madarak, jóllaktak.

-  Magadnak kaptál valamit?
-  Nem. De hát úgyis tetszik adni.
Marcus Vojneva az égre hunyorított,

és ugyanabban a pillanatban megszó
lalt a légiriadó. Elkergette maga mellől 
a gyermeket, majd félretolta a ketrecről 
a védőbádogot. A galambok idegesen to
porogtak, megszokták a fém biztonságát 
a szirénák süvöltése alatt. Az égen nem
sokára feltűnt a bombázóraj, a bombák 
sivítása rohamosan erősödött, a becsa
pódások zaja egyre közeledett — Marcus 
Vojneva felrántotta a födelet.

A galambok először nem tudták, mité
vők legyenek a rájuk erőszakolt szabad
sággal, de gazdájuk noszogatóan belerú
gott a ketrecbe. Egyszerre röppentek fel, 
és egyszerre vágta földhöz őket a légnyo
más. Marcus Vojneva is elesett, de nem 
vesztette el az eszméletét, nézte az alá
ringó tollpihéket, és csak akkor állt fel, 
amikor a levegő a galambok összes emlé
kétől megtisztult.

Felszedte, és a ketrecbe gyűjtötte a 
szárnyasok tetemeit, kettőt pedig magá
val vitt a bérházba. Szótlanul kopasztot- 
ta és sütötte meg, majd lökte a kisfiú elé 
őket.

A rommá lőtt bérház belső udvarán 
nem hallatszott egyéb, mint a gyermek 
mohó csámcsogása.

Eugen Paul: Árész

KÁNTOR LAJOS
A harmadik 
fénykép
Az íróasztal arra való, hogy kéziratok 

— esetleg levelek -  halmozódjanak raj
ta. (A készülő, az aktuális írás jegyze
tei, a szükséges könyvek mellett.) Arra 
már nem emlékszik, hogy apja, akitől jó 
néhány évtizeddel ezelőtt a feketére pá
colt, tekintélyes méretű munkahelyet 
megörökölte, tűrte-e az alkotó rendet
lenséget (valószínűleg nem), ő azonban, 
akit nem csupán a szülők jogán -  töb
ben is örökösüknek jelöltek, felhatal
mazva érezte magát, egyeduralkodóként 
kis szemétdombján, hogy íróasztala fe
lületét úgy ossza be, ahogy neki tetszik. 
Még évekkel ezelőtt is volt ezért vitá
ja a feleségével, ám nem jutottak el az 
összeveszésig. Persze, bosszúságában, 
a hosszú keresések alatt, amikor több 
nagy halmot is le kellett bontania, ott 
belül igazat adott az őt bírálónak, és 
meg-megpróbált könnyíteni íróaszta
la túlterheltségén, de már ilyen a pa
pír természete: mindig újra benövi a sík 
(dombos-hegyes) területet.

Egy kategória nem keveredett ide: a 
fénykép. A fiókokban nyilván gyűltek bő
ven (családiak és közösségiek), sőt utóbb 
a „tévés szobává” degradálódott egyko
ri gyerekszoba, a fiúk szobája polcaira is 
bedugdosták a frissiben kapott, főként 
az unokákról készült, odaáti felvétele
ket. A helyzettel ugyanis együtt változik 
a helyzettudat. Valamikor régen meg
mosolyogta a falun, egyszerűbb városi 
környezetben mozaikszerűen kirakott 
családi képeket az almáriumban, aztán 
érdeklődéssel fordult feléjük, a múlt ta 
núi felé — de továbbra sem gondolta, hogy 
egyszer majd ők is e „képmutatók” sorá
ba iratkoznak be. Ezzel párhuzamosan 
szaporodni kezdtek lakásuk falán az ar
cokat felvillantó grafikák, festmények, 
plakettek (nem sorolná valamennyit, 
hiszen a dési nagyszülőktől a mestere
kig, barátokig, Móricz Zsigmondtól és 
Szabéditól Szilágyi Domokosig és Nagy 
Lászlóig sokakat kellene még így-úgy, a 
személyesség okán-szintjén magyaráz
ni, részletezni) -  legfeljebb azonban az 
íróasztalt védő üveglap alá kerülhetett 
be, a kisgrafikák közé, egy-két alkalmi
lag rajzoltatott portré, például egymás 
mellé Illyés Gyula és Déry Tibor. Ok az
tán hol eltűntek a gépiratok alatt, hol 
ismét előbukkantak.

Az íróasztali rend akkor kezdett vál
tozni, amikor különböző Cs. Szabó
ügyek (kiállítások, kiadások) kapcsán 
birtokába jutott egy londoni felvétel Ős
ről: karosszékben ül, könyvek és ré
gi metszetek között. Ez a kép valahogy 
itt ragadt, az asztali rézlámpának tá
masztva, a szokásos ideiglenességben. 
És hogy ne maradjon egyedül, az asztal
lap túlsó sarkán egy sokkal ráncosabb,

szigorúbb férfiarc követelte ki a helyét: 
a Kós Károlyé. Ez sem tervezett, kigon
dolt emlékezet-biztosító volt -  a fényké
pet készítő fotós barátjának az özvegy
étől kapta nemrég, bekeretezve, üveg 
alatt, hátsó támasztékkal.

Aztán eljött a harmadik — a legsze
mélyesebb, a legváratlanabb, a szöve
geket, a szövegelést a legkevésbé tűrő
-  fénykép íróasztalra kerülésének szo
morú ideje. Egy asszony portréja. A fe
leségé. A fiókból, papírok alól került 
elő. Rég készült, bizony, több mint hu
szonnyolc éve. Hogy mennyire nem a 
nyilvánosságnak szánták, a hátára 
írt ajánlás bizonyítja. A megajándéko
zott most mégis úgy érzi, szabad meg
törnie a szöveg intimitását. Az egyko
ri -  1983 márciusi -  alkalmat már nem 
tudja felidézni, tizenéves fiaik még itt
hon, Kolozsvárt já rtak  iskolába. A ko
rábbra datálható (?) portré készítőjének 
vagy a stúdiónak a neve lemaradt, de e 
kép alapján könnyű elhinni, hogy szü
lővárosában némelyek a fiatal Ruttkai 
Évát vélték felismerni abban, akiről a 
fénykép készült. És akkor mégis a szö
veg, az egyetlen embernek szánt: „Ilyen 
képet úgysem lehet mutogatni, tehát: 
Téged soha senki sem szerethetett job
ban nálam -  még akkor sem, ha ezt te t
tekkel vagy szavakkal nem tudom bizo
nyítani.”

Tettekkel tudta. Akkor is, amikor 
nem ilyen kedves, szelíd képpel, de oko
san harcolt vele és a körülményekkel. 
Amikor segített a diktatúrabeli általá
nos félelem legyőzésében. Amikor férje 
főnökének valósággal könyörgő kérésére
-  segítse meggyőzni a renitens szerkesz
tő munkatársat, legyen óvatosabb, fogja 
vissza magát, hiszen gyermekeik van
nak -  azt válaszolta: a fiaik talán azt 
szégyellnék egykor, ha az apjuk gyáván 
meghúzná magát. Segített viszont an
nak megértésében-megőrzésében, hogy 
a politikai pályánál tartósabb kielégü
lést, érdemibb örömöt hozhat az iroda
lom, a művészet szolgálata. Segített, 
amikor mindenre -  nem csupán a nagy 
ház belső dolgaira, életvitelére -  figyelt, 
amikor következetesen, keményen kriti
kus volt. Amikor megkövetelte az egye
nességet, mert többre tartotta, mint a 
szépet-mondást, a konfliktusok minden
áron való elsimítását.

Egy fénykép mindent nem mondhat el
-  és az sem, aki a képet most már fo
lyamatosan nézi, valahányszor íróasz
talához, írógépéhez (a hűséges ERIKÁ- 
hoz) ül. Szemtől szembe, Vele társalog, 
és nem mellékesen balról-jóbbról, mint 
eddig, Cs-vel és Károly bácsival. Az egy 
ideje hasznos segédeszközként szolgá
ló laptop viszont -  amelyet O és a Fiúk 
szántak meglepetésnek -  marad a má
sik szobában, egy másik (elárvult) asz
talon. Mostanában fogadja az együttér
ző, biztató leveleket.

Ami azonban most már örökre elköte
lezi: az íróasztal. A nem hír-orientált. A 
nem alkuvó.
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SZOMBATI ISTVÁN
Uccu
Ne tessenek félni, nem zavarok sen

kit, táncra  se perdülök, a barátnőm  
gúnyneve, kinek sasszeme van. A kár 
a kiscicák, sötétben is figyel. Ha jön
nek a zsernyákok, nyivákol: uccu in 
nen, lányok! A rendes neve Ica, bár 
azon nemigen nevezik. Ha leinti va
laki, csak félvállról kérdezi, mennyire 
taksálod magad, csámpás? Mit vár
nál, szép herceg, kérdez vissza Ica, fu
vola, dugás, vagy jöhet mind a kettő? 
Én nem minősítem a lányt, ahogy ma
gam at se. Mi zónázunk m indenütt, ha 
úgy látjuk, érdemes. Most pihenek ke
veset, iszom néhány vodkát egy fénye
sebb helyen. Tudja, hogy köszöntőm 
m agam at, ahogy A ttila is te tte , mikor 
32-be fordult, remélem, nem esett ba
ja  idefelé jövet. Ha viszont akadt egy 
palija, azért nem haragszom. Ha aka
rom, úgy érzem, hogy itt van, iszom 
helyette is, ak ár a fatikám , míg nem 
vágták  sittre. Mivel m ár nincsen 
apám, se anyám, Nagyonfáj A ttilát 
szoktam idézgetni. Sajnos, míg vol
tak , akkor se éreztem igazán őket. Az 
u tcára  dobtak, csináljál valam it, te s
sék kéregetni!

Szarok az egészre, most ünneplem 
magamat! H arm inckettő lettem  én... 
Lehet, hogy több eggyel, lehet, hogy 
kevesebb, nincsen m ár személyim, ké
ne csináltatnom , bár az se nagyon üd
vös, ha  nyilván vagyok tartva. Olyan 
is rám  jöhet, akit sose várok... Na, ak
kor proszit!, fogom a poharam, kiszú
rok valakit az asztal közelében, bár 
nem hinném , hogy figyel. Úgy érzem, 
még fia ta l az idő, ilyenkor bizsus, 
unatkozó nyanyák szoktak cseverész- 
ni a löttyedt unalomban: milyen volt 
akkor, mikor még nekik is énekelt a 
csikó, mikor Hugó bácsit Moszkvába 
küldték, mikor a kebelbarát feláldozta 
m agát s tüzelte az ágyát. H a elment 
egy jobb pali az asztaluk mellett, akár 
csak jómagam, k ihúzták  m agukat. 
Én gömbölyded labdáim, ők a bizsui
k a t rázták: ide ülj, kispajtás, nálunk a 
pénz nem gond! Sohase mondjuk azt, 
am it a proli költő: „Elmék vagyunk! 
Szívünk, míg vágyat érlel, / nem k a r
toték-adat".

Mi a  sza rt csináljak, hogy ordibálás 
nélkül vegyenek m ár észre? A pirszing 
lószart se ér, nyomassak egy tetkót a 
combjaim közé? Já rjak  farm er nélkül, 
hogy m indenki láthassa?

Na, ez meg ki a szar? Úgy hallom, 
vinnyog a mobilom. Létezik, hogy va
lakinek pénteken kilenckor is eszébe 
jutok? Te vagy az, muter? -  nézek az 
ég felé, de csak a csehó mennyezetét 
látom. Mit szeretnél, drágám , köszön
teni akarsz? A faternek -  ha  meg
halt, nyugodjon békében -  a töke se

fájt értem , pedig akkor is születésna
pom volt, mikor a zöld h a tá rra  lépett. 
Elsőre nem ment, elkapták az egyen
ruhás szöcskék. Azt hiszem, megver
ték, aztán  sittre vágták. Tanították 
ásni, nem valam i kertben, a Duna- 
csatornánál. Anyus drukkolt ne
ki, imádkozott érte, k ita rtás , Gazsi, 
lesz még feltámadás! Neki talán még 
lett, m ert ahogy szabadult, még egy
szer dobbantott. Úgy tudom, sikerült, 
m aradtunk ketten, Lenin meg én... 
Majakovszkij falán. Anyuskám  soká
ig sírdogált, akkor még nem került di
vatba a türelm i zóna. Szalagon dol
gozott valam ilyen gyárban, míg én 
kéregettem  a többi testvéremmel... 
Ahogy összejött valam i, ta taroztat- 
ta  a pu trit a sarki kőművessel. A sán
ta  jól melózott, nem is engedte el. Úgy 
döntött, megosztja vele a kisebbik szo
bánkat. L étrára  azután m ár nem is 
nagyon mászott, ám a poénjain jókat 
derült anyám. Olykor, úgy hiszem, a 
dívány is élvezett, m ert nyikorgott ke
ményen.

M iután a nővéreim elhúztak o tt
honról, az öreg rám  is szemet vetett, 
ha mosakodni látott. Amikor elka
pott, úgy éreztem, roppant hatalm as 
m ancsával... Oké, megadom m aga
mat, hagyjál törülközni! Ahogy elen
gedett, rögtön tökön rúgtam . Mikor 
hétré t görnyedt, kapkodta a kezét, va
lami kefével kicsit oda sóztam. Olyan 
jól sikerült, hogy Jum urdzsáknak lá t
szott az Egri csillagokban. Azt h it
tem, felad majd, m ert a m ásik szeme, 
amelyikkel látott, m indig vérben for
gott. Végül megbékélt azzal is, hogy 
nyugdíjba pakolták, bár még ötven- 
hét volt. A nyám at elküldte lépcsőt su- 
vickolni, jöjjön vele vissza a kieső ösz- 
szeg, m ert ugye piára, pipára azután 
is kellett. Mikor m eghalt anyám (li
balopás közben egy trak to r elütötte), 
Kelemen m esternek k irak tam  a szű
rét: építkezzél máshol, ha  nem kellett 
az anyám, házasságlevéllel! Keress 
m ás verebet, mondjál neki viccet!...

Na, nézzük csak, mi ez a csend
élet? A bizsus nyanyák elhúztak? 
Kifogytak a szóból? Nem jö tt az a pa
li, akire  vártak? A mobilom is hallgat, 
m int a perzselt disznó. Nem lenne fel
töltve, mi tö rtén t vele? Iszom egy fél 
kortyot, intek a pincérnek, hozzon 
még valam it, amikor úgy hallom, csi
csereg a táskám , röpködni kezdenek 
Picasso kubista galambjai... Én va
gyok, persze, hogy én, ki a túró len
ne? Pityereg valaki, úgy hallom, hogy 
Uccu: szarban vagyok, Piri... Fújta és 
törölte az orrát: voltam az orvosnál... 
Na, cseszd meg, ismét hüvelygomba? 
Azt mondod, ne piáljak sokat, zónáz- 
zak helyetted? Nem lenne jobb, Uccu, 
ha  az asztalra  pattannék, ledobnám a 
cuccom és hastáncolnék kicsit?

SIMONFY JÓZSEF
Az ostobák
átlagos szomorúság szemébe 
vele hozzám valami átlagon 
fölüli illene képzelt világom 
cseppet sem jobb a valódinál

egy szebb jövőért sopánkodnak 
teremtményeim az ostobák azt 
gondolják boldogabbak lehetnek 
nálamnál rajtam a lét jéginge

semmi csodák nem történnek krisztus 
pofájú ló nyakában zabostarisnya 
az éjszaka kifeszített rugó 
az utak belém visszafutnak ami

el sem kezdődött folytatódhat 
kedvem koponya fedő dob cintányér 
egész nap berregnek percről-percre

öregszem
arcom hullaházába kit hoztak megint

magam előtt
rendszeresen szedem 
születésem óta 
egy adag nappal 
egy adag éjszaka

szívem ki-kihagy 
rettenetesen felejtek 
szolgáltatást 
beszüntetem

határozatlan 
időre mélyről 
jövő zúgást hallok 
egy ideje

lefekvéskor 
álmomban s amikor 
ébredek gyászkocsi 
magam előtt úgy

megyek ó esték 
ó reggelek 
a sír milyen 
mély lehet

a legrosszabb az lesz
semmi ága leszárad zuhan 
szívem a porzó egzisztenciába 
halál felől az út akár a halál felé

mindent átéltem a halált még nem 
nincs stratégiám az öregedés ellen 
a legrosszabb az lesz ha így támadok fel

hajnalban kel rossz szájízzel 
állandóan bele botiok hol 
a kapuban ácsorog hol a küszöbön

ágyékán gyökönt egész nap zabái 
nagyokat szellent a vécét járja 
meg tudnám folytam a két kezemmel
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D E M E T E R  ZSU Z SA

Változatok halálsikolyra 
és madárhangra 3.
Befejező rész

5. E gy szerenád  hangjai
Sigmond István Varjúszerenád című 

regénye nemcsak a műnek hozta meg 
a sikert és elismerést (mint tudjuk, az 
Irodalmi Jelen regénypályázatának első
díjas könyvéről van szó), de a már több 
regénnyel, elbeszéléskötettel, valamint 
drámakötettel rendelkező szerzőre is fel
hívta a kortárs irodalomkritika figyel
mét. Ez a siker és figyelem -  megkésett- 
sége ellenére, sőt, talán épp ezért -  jogos. 
A Varjúszerenád sikere felhívta a figyel
met a sigmondi történetek egyediségére: 
arra, hogy szövegeiben a groteszk és ab
szurd eszközeivel, az eposzi, mitikus tér
időt idéző motívumaival nemcsak a klasz- 
szikus tér- és időábrázolást írja felül, 
nemcsak a műfaji kereteket feszíti szét, 
hanem az emberi kiszolgáltatottságnak 
és magánynak egészen egyedi, alapvető
en nyomasztó és sötét látleletét nyújtja. 
Teszi mindezt úgy, hogy a felkínált kór- 
(avagy kor)képet más-más hangszerelés
ben hallatja/láttatja: a szenvtelen, közö
nyös — kiégett, elpusztuló -  hangon át a 
hamisítatlan feketehumorig. Jelen eset
ben egy szerenád hangjait halljuk -  sig
mondi hangszereléssel.

Regényei kapcsán kritikusai meg
egyeznek abban, hogy a Sigmond-szöve- 
gek több műfaji keretbe is beilleszthetőek: 
a ’90 utáni prózavilágban hangsúlyossá 
váló pusztulástörténetek sorába éppúgy 
beillenek, mint az én- és tudatregények 
sorába, melyek a görög sorstragédiák, 
eposzi témák mitikus téridejébe lendül
nek át. Mindez azt is feltételezi, hogy szö
vegeiben igen gazdag motívumhálózat
tal szembesülünk: ezek lesznek ugyanis 
azok az állandó elemek, amelyek meder
be terelik az eseményeket, illetve ame
lyek nemcsak a téridő összevisszaságá
ban segítenek eligazodni, de a szereplők 
léthelyzeteinek, szétbomló tudatállapota
inak a metaforáiként is működnek.

6. M adarak árnyéka
Különös, apokaliptikus világba kalau

zolja olvasóit Sigmond István — egy kiszá
radóban lévő falu történéseibe nyerünk 
bepillantást a narrátornő kollázsszerű 
pillanatképei alapján, egy több síkon zaj
ló pusztulástörténetet olvasunk.

A Varjúszerenádban egyfajta, sajáto
san értelmezett rém- és detektívtörté- 
nettel van dolgunk, amelyet, ha stílus
kategóriákban gondolkodunk, leginkább 
a katasztrofizmus irányzatával jelöl
hetnénk. A regény műfaja — rémregény, 
pusztulásregény -  nem kérdőjeleződik 
meg, hanem kiegészül más műnemek

kel. Sigmond szövegének műfaja ugyanis 
a regénytől az eposz és a görög sorstragé
diák, illetve mítoszok határmezsgyéjére 
sodródik.

A Varjúszerenádban az erősen meta- 
forizált, képszerű nyelv mögül két fő tör
ténetszálat lehet körvonalazni: az egyik 
színtere a szárazság sújtotta falu, a ma
ga természeti állapotában, zártságában, 
ahol a törvényeket, szokásrendeket még 
az ősi babonák, hiedelmek alakítják, a 
másik színtér egy nevenincs város, illet
ve annak egy házra, szobára korlátozott 
tere. E két tér kétféle idősíkot is jelké
pez a regényben: az egyik a történetmon
dás jelene -  bár a regény vége talányossá 
teszi ezt a jelenidejűséget -, a város és a 
szoba tere, ahol a regény hősnőjét bezár
va tartják. A másik a múltra emlékezés 
ideje: ahogyan hősnőnk emlékszik a szá
razság sújtotta falura (Isten falvára) és 
az ott történt eseményekre, amelyeknek 
ő is részese volt, mielőtt apja el nem ad
ta prostitúció céljából a városiaknak egy 
korsó vízért. Mindkét térben hangsúlyos 
motívum a bűn nélküli bűnösség momen
tuma — a múlt bűneiről nem tudunk meg 
konkrétan többet, illetve csak közvetve, 
egyfajta kollektív bűnösséggel találko
zunk, melynek szimbóluma a szárazság 
sújtotta falu. A jelenben pedig a fogva 
tartó kelti a főhősben a bűnösség képze
tét, s ez a megragadhatatlan, bűn nélküli 
bűnösség készteti rá hősnőnket, hogy el
szenvedje az őt ért borzalmakat.

A múltra emlékezést tekinthetjük a re
gény központi problematikájának, hiszen 
az emlékezés itt nem csak menekülés
ként, egyfajta önértelmezésként is téte
lezhető -  emlékezni kell, emlékezni mu
száj, mert: „emlékképek végtelenjével 
hadakozom.” S mert az emlékezés által 
megérthető és lezárható a múlt, önma
gunk, s talán vele együtt a jelen is.

A narrátor prizmáján keresztül lát
juk mind a jelenbeli, mind a múltbeli ese
ményeket, bár az alkalmazott narráci- 
ós technika, múlt és jelen szinte egyazon 
időben történő elmesélése, a jelzés nélkü
li váltások az első száz oldalon igencsak 
próbára teszik az olvasót. Ugyanakkor a 
szöveg egyik erősségének tekinthetjük a 
jelen eseményeinek lassú, megérteni kí
vánó, a tapasztalat folyamatát érzékelte
tő ábrázolását, és ezzel szemben a múlt
nak az immár távlatból tekintő, precíz és 
részletekbe menő, szenvtelen leírását. A 
narrátor szemszögéből láttatott múltbeli 
események a falu pusztulásának kronoló
giáját nyújtják: a szárazság sújtotta falu
ban kiapadnak a kutak, s lassan-lassan 
a falu vezetők, lelki irányító, illetve Isten 
nélkül marad, ahol már az „ima sem se
gít.” A vízszerzésre egyetlen lehetőség 
adódik: a szomszéd falu határán lévő kút- 
ból lehet vizet hozni „marcona lovasok” és 
ordas farkashordák támadásai közepet
te. A titokzatos lovasokról nem sokat tu

dunk meg az emlékezés során, mindössze 
annyit, hogy akiknek a lovasok és farka
sok ellenére mégis sikerülne vizet hozni 
a szomszéd faluból, annak házát a lova
sok égetik fel. A vízért folytatott küzde
lemben megfogyatkozó férfilakosság egy
re kevésbé merészkedik a szomszéd falu 
kútjához -  mindannyian alávetik magu
kat a falut egyre inkább uralma alá hajtó 
férfinak, akinek titokzatos módon mindig 
sikerül bántódás nélkül visszajutnia víz
szerző útjáról, s akinek házát a lovasok 
sem bántják. O nem más, mint a regény 
narrátorának az apja (Apa), aki kezdet
ben csak családjának, majd az egész fa
lunak biztosítja a túléléshez sem elegen
dő vízmennyiséget. Ennek következtében 
hal szomjan a narrátor anyja (Anya), a 
narrátor húga (Leánka), valamint a ku
tya. A falusiak pedig először vagyontár
gyaikat, majd asszonyaikat és leányaikat 
ajánlják fel a titokzatos módon egyre több 
vízzel rendelkező Apának. A szükségsze
rűen beteljesedő sorsot, a falu teljes pusz
tulását az Apa halála jelenti -  bár nyil
ván az Anya és a Leánka halálával már 
egyértelmű a pusztulás elkerülhetetlen
sége. Az Apa csalására ráébredő falusiak 
kegyetlenül meggyilkolják az Apát -  tet
tük azonban nem értelmezhető katarzis
ként, hiszen a „bűnös” meglakolása nem 
oldozza fel a falura nehezedő átkot, a szá
razság tovább sújtja a falut. A múlt végső 
felszámolását ugyanakkor maga a narrá
tor fogja elvégzni.

A mindent betöltő és átható szárazság 
mint motívum uralja tehát a narrátor ál
tal elmesélt pusztulástörténetet, mellyel 
mind a falu, mind az események irreális
sá tágulnak, s egyfajta mitikus dimen
ziót nyernek, az események valamiféle 
időn túli időben történnek. Erre utalhat 
az a tény is, hogy a múltnak nincs kezde
te: nem tudjuk, mióta és miért nincs víz, 
sőt ez nem is derül ki a regény folyamán, 
s a szereplők sem firtatják a miérteket, 
hanem természetesként kezelik. Nyoma 
sincs tehát a konkrét bűn és bűnhődés 
motívumnak (talán az Apa az egyetlen 
kivétel) -  a regényben mindenki bűnhő
dik, bár senkinek sincs bűne. A mitikus
sá tágított téridő mellett párhuzamosan 
megismerkedhetünk az elbeszélés jelené
vel, amely egyben a regény kezdete is: a 
szobába zárt narrátor tudatát a falu ál
tal kialakított szabályrendszer határoz
za meg. Az ismeretlen közegbe -  egy vá
rosi házba, városi emberek közé — hezárt 
lány életidegensége és tudatlansága te
hát a körülményektől függetlenül adott. 
Míg az emlékezés révén feltámasztott 
múlt eseményei közt biztos kézzel és tu
dattal igazodik, ezáltal koherenssé téve 
az asszociációs technika révén láttatott 
eseményeket, addig a jelen eseményeinek 
összefoglalását, nyomon követését tel
jes értetlenséggel és naivitással követi — 
a legtöbb esetben parancsszóra és verés
re. A jelenbeli történések így nem bírnak 
a múltbeliekhez hasonló kohéziós erővel, 
s részben csak arra szolgálnak, hogy al
kalmat biztosítsanak az emlékezésnek. 
Az emlékezés folyamata legtöbbször ak
kor indul, amikor „szünetel” a jelen, azaz 
amikor narrátorunknak egyetlen felada-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
ta van: egyedül, a szobába zártan smin
kelje magát, s várja Leendőt. Sminkelés 
közben alkalma nyílik a narrátornak fel
idézni a múlt eseményeit, illetve egyfaj
ta reflexív gesztusként a jelenről is folya
matosan tudósít. A jelen kétsíkúnak is 
tekinthető': egyrészt a megtörtént esemé
nyekről való tudósításként látjuk, más
részt a narrátor Apának címzett mono
lógjaként, amint folyamatosan elmondja 
apjának a körülötte zajló eseményeket, 
az azokhoz fűzött reflexióit. A jelen- és 
múltbeli váltások montázsszerű felvilla
násai nem teszik lehetővé az események 
rangsorolását: az ezekhez fűzött reflexi
ókból, mellékmondatokból tudjuk csak 
kiszűrni, hogy egy adott esemény milyen 
fontossággal bír narrátorunk életében. A 
legtöbbször puzzle-szerűen összerakott 
események sorrendje így csak a történet 
végére válik világossá, mint ahogy az is, 
hogy az egymásra halmozott múlt- és je
lenfoszlányok közül a múlt az, amelynek 
elsődleges fontossága lesz a regényben.

7. Jelen etek  
a ku lcslyukból
A jelen történései inkább tompítják 

az olvasó iszonyatérzését, mint erősí
tik. Mintha az idősíkokat egymásba ját
szó technika ellenére nemcsak a kétféle 
idó'sík élne külön életet a Sigmond-szö- 
vegben, de maguk a történetek is szét
feszítenék a regény kereteit. A múlt ese
ményeinek megidézése a legtöbb esetben 
történetelvű, míg a jelen ábrázolásában 
a narrációs technika felülírja a történe
teket. Ezért is tudunk egy jól megkonst
ruált múltat felépíteni a foszlányokból, 
egy történetet, amelynek van eleje, köze
pe és vége — még ha a múlt fináléja egybe 
is esik a jelennel, azaz a könyv végével. 
A jelen eseményeiből nem tudunk ok-oko
zati láncolatot összefűzni: a jelen terét és 
idejét a ciklikusság határozza meg. Ez a 
fajta ciklikusság ugyan kölcsönöz valami
féle idó'beliséget a jelen eseményeinek, de 
épp ciklikusságával, illetve irrealitásá
val tágítja a teret és az időt határtalanná 
és misztifikálja a narrátor szenvedéseit, 
bűnhődését. A kitágított, irreálissá és bi- 
zarrá, szürreálissá váló jelenbe csak rit
kán hatolnak be a valóság elemei. Azokat 
is csak kulcslyuknyi perspektívából lát
hatjuk, ahogy a hősnő megpróbálja fel
térképezni az ajtón túli világot a bezárt 
ajtón, azaz a kulcslyukon keresztül. A va
lóságnak ezek a kis szeleteit képezik a fa
ágon ülő, csivitelő két varjú, a kert egy 
szelete, illetve a mécsvirágok -  de amint 
később megtudjuk, a varjak nem igaziak, 
mint ahogy mesterséges a fa és a kert is. 
Állandó társa a pók — a regény eseménye
iből ugyanakkor nem egyértelmű, hogy 
van-e kilépés: Apa meggyilkolásával és 
temetésével a múlt és jelen szálai össze
érnek.

A regény vége többféle értelmezést is 
kínál: egyrészt a narrátor Apa temetésé
vel és a tisztítótűzzel lezárja a múltat, s a 
lezárt múlt megszünteti a jelen kiszolgál
tatott helyzetét is, s ez egyben a falu fö-
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lőtt kimondja a bevégeztetett ítéletet is. 
Mindez azonban a teljes megsemmisülést 
jelenti, a visszhangkeresés az utolsó utat 
jelképezheti; vagy épp a múlt és jelen ösz- 
szeérésével és együttes lezárásával egy 
új jelen kezdetét, tehát egyfajta szabadu
lást, megváltást is szimbolizálhat; más
részt a regény kezdete épp az események 
számbavételét ígéri, tehát a jelen nem 
szűnik meg ebben az olvasatban, hanem 
egyfajta értelmetlen bűnhődésként vég
telenné tágítva folyatódik.

A Sigmond-szöveg egyes szám első sze- 
mélyű narrációja bonyolult technikát kö
vet: a falu múltbeli eseményeinek és a 
jelenbeli történeteknek az egyidejű lát- 
tatása valójában leképezi a narrátor tu
datállapotát. S bár a történetek, víziók, 
a megbomló tudat ábrázolásának elemei 
nem képeznek elkülöníthető szegmense
ket a regényen belül, a lassan-lassan ki
bontakozó és elkülönülő eseményszálak 
felülkerekednek a látszólagos rendezet
lenségen, s visszafordíthatatlanul sodor
ják az eseményeket az elkerülhetetlen 
pusztulás, tragédia felé. A kétféle tér
idő ábrázolása, a narrátor reflexiói azon
ban nincsenek elkülönítve egymástól, az 
események nagy részét a narrátor bel
ső monológjából ismerjük meg, melyet 
csak ritkán szakítanak meg párbeszé
dek. A monológok egyrészt a múlt gör
csös feltárására és szimbolikus elteme
tésére vonatkoznak. A másik részét azok 
a hihetetlen tömörségű szentenciaszerű 
mondatok, gondolatmagvak eluralkodá
sa képezi, amelyek felülkerekednek a tör
téneteken, s amelyek elborítják a regény 
szövegvilágát, hosszabb lélegzetű szabad
vershez téve hasonlatossá a regény nyel
vezetét.

8. Szereplők  a halál 
színpadán
A Varjúszerenád hőse cselekvésképte

len, nem tudja és nem is akarja megvál
toztatni a körülötte zajló események sod
rát. Hősnője a teljes kiszolgáltatottság 
áldozata. Kiszolgáltatottsága a priori
ként tekinthető. A sigmondi figura teljes 
passzivitásba szorul, szerepe a regényen 
belül mindössze csak az lehet, hogy el
lentmondás nélkül teljesítse a jelen fi
guráinak perverz kívánságait és az em
lékezés által feltárja a nem különben 
kegyetlen múltat.

A hősnő számára a világ animisztikus 
részei (pók, varjak) és képzeletbeli figu- 
rák/testrészek, tárgyak helyettesítik a 
társas kapcsolatokat. A teremtett világ
nak a narrátor számára ugyanolyan sú
lya és létjogosultsága van, mint a va
lósnak, legalábbis ezért perlekedik egy 
láthatatlan vitapartnerrel (az olvasóval?) 
az elbeszélő. Talán ezért jelenti számá
ra a beteljesületlen szerelem képzeletbeli 
beteljesülése az egyetlen menekvést, hi
szen a kalapos fiával való szerelmi légy
ottja -  minden groteszksége ellenére -  a 
szerelem nyújtotta szabadság ígéretét és 
tapasztalatát hordozza.

Sigmond hősnőjének tudatát, szemé
lyiségét nagymértékben meghatározza

falujának archaikus, naiv, az egyén cse
lekedeteit íratlan szabályok által min
den tekintetben regulázó, azokat kérdés 
nélkül elfogadó, nekik engedelmeskedő 
szemléletmódja. Ez határozza meg mind 
a múltbeli szereplőkkel való viszonyát 
(Anyával, Leánkával, a Kalapos fiával),

mind pedig a jelenbeliekkel: Leendővel, 
a Vénasszonnyal, a Művésszel és a böl- 
cselkedő Öregemberrel. De mint ahogy 
a múltbeli események koherens történet
sorrá szerveződnek, úgy a múlt és jelen 
szereplői közt is éles határvonalat húzha
tunk. A pusztulófélben lévő falu lakóiról 
arcnélküliségük ellenére is tudjuk, kinek 
milyen társadalmi háttere, tekintélye, 
szerepe volt/van a faluközösségen belül. 
Mindezek mellett azonban ők is magukon 
viselik a pusztulás jeleit, hiszen egyiknek 
sincs igazi neve, mindegyikük közneve
ket visel, egy-egy attribútum alapján ír
ja le őket a narrátor. A jelen szereplőiről 
nem sokat tudunk meg, legtöbbször csak 
a sajátos filozófiai szemléletmódjuk, illet
ve ösztöneik határozzák meg őket.

Mint ahogy a regény szimbólumai sem 
önmagukban értékesek, jelentéshordo
zók, hanem a narrátor tudatában be
töltött szerepük révén telítődnek ta r
talommal, úgy a regény szereplőit is a 
narrátorhoz fűződő viszony határozza 
meg. A múlt felidézése során életre kelt 
szereplők mindegyikéhez viszonyul vala
milyen szinten a narrátor, azaz a múlt
idézés elsősorban a lelkét, míg a jelen 
eseményei a testét igénylik. A felidézett 
múltbeli események által a narrátor tu
lajdonképpen temet. A jelen szereplőihez 
azonban már semmilyen viszony nem fű
zi, a teljes kiszolgáltatottság és magány 
állapotában igyekszik a tőle elvártakat 
maximálisan, érzelemmentesen, szenvte- 
lenül teljesíteni.

Ugyancsak problematikus az elbeszé
lőnek a saját magához való viszonya is. A 
regény egyik legtöbbször elhangzó kérdé
se az „Elképzelhető, hogy nincs egyéni
ségem?” dilemmájában összegezhető. Az 
elbeszélő számára a jelenből való másik
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menekülési mód, a múltba vonulás mel
lett, a különböző képzeletbeli szerepjáté
kok elidegenítő hatású kitalálása: azo
nosulása a harangszóval, az angyallal, 
a visszhanggal, a szekrényen megjele
nő' ujj továbbrajzolása, s ezáltal a vágyott 
szerelem beteljesítése. A vágyott és kép
zelt, valamint a valós jelen és múlt köz
ti átjárások érzékeltetik a patologikussá 
váló állapotok tudatra ereszkedő súlyát. 
Mégis úgy tűnik, az apa halálát és a gyil
kosság körülményeit bemutató szenvte
len, már-már szociológiai pontosságú le
írások, majd a temetés során az elbeszélő 
kacagása a halál színpadának abszurd, 
de mégis a történetbe illő, és a lány ad
digi viselkedéséből szervesen következő 
események logikus és ésszerű láncolatá
ba illeszkedik.

9. „Szünidőt adnék  
a je len n ek ” -  a tér 
és időszerkezet 
felszám olása
Sigmond téridejét a város és a falu, 

az elbeszélés múltja és jelene struktu
rálja. Mindkettőt a narrátor sajátos, ki
tágított tudatán keresztül szemlélhet
jük, s a megidézett múltbeli események 
a bonyolult asszociációs technika révén 
folyamatosan újabb és újabb mélyréte
geket ásnak elő. Mint ahogy az alkal
mazott narrációs technika nem teszi le
hetővé, hogy eldöntsük, melyek a fontos 
és a kevésbé fontos események, úgy azt 
sem mindig sikerül kideríteni, hogy mi
lyen sorrendben követik egymást a törté
nések. Az idő megidézésének lényegében 
tehát egy szerepe marad: újabb és újabb 
emlékképeket helyezzen a már megidé
zettek elé, összekötve múltat a jelennel, 
s így a múlt borzalmai és a jelen abszur
ditásai együtt olvasva vezetnek valamifé
le megkerülhetetlen végső pusztulás felé. 
A két téridő összeolvasztását nemcsak a 
narrátor tudata indokolja -  mint láttuk, 
a múltbeli kiszolgáltatottság és a jelen
beli megalázottság ok-okozati viszonyban 
áll egymással, a kettő egymás függvé
nye, egymásnak létokai. Ez a fajta értel
mezés lehet a regény fináléjának egyik 
kulcsa: a múlt megszüntetésével együtt 
számolódik fel a jelen, a falu végső pusz
tulása a jelen felszámolását is eredmé
nyezi. A narrátor múltidézése tekinthető 
a múlttal -  s egyben a jelennel -  való le
számolásnak, a múlt szimbolikus elteme
tésének, azaz az idő kívül helyezésének 
is: „Szünidőt adnék a jelennek, hogy job
ban készüljön föl önmagára, s a tegnapi 
napot elfelejteném.” Ugyanezt szolgálja a 
regény végén az apa temetése, hisz a nar
rátor szerint: „Az időt gyászoljuk, mely
ből egy darab odalett.” Az idő és emlékek 
felszámolásával megszűnik a múlt és a 
jelen -  s a regény zárlata értelmében ma
rad a végtelen.

A Varjúszerenádban már nincsenek il
lúziói Sigmond Istvánnak. Nem ad vi
gaszt a Panaszgyűjtő zárlatában felbuk
kanó fény, nem hozhat megváltást egy új 
élet ígérete sem, hiszen világában már

csak az enyészetnek van helye. A szemé
lyesen vállalt halál is értelmetlen lenne, 
nincs, akiért feláldozni immár önmagun
kat, a világ süket és vak, s aki meg
hallhatná kiáltásunkat, az már rég ha
lott. Marad hát a múlttól és jelentől való 
együttes szabadulás -  a megtisztulás bel
ső, végtelen útja, hiszen „magammal vi
szem a végtelent is, és a dallamot.”

10. A többi ném a csend
„Nem voltam jó.” -  kezdődik Sigmond 

István eddigi legutolsó regénye, a 2008- 
ban megjelent Angyalfalva. Hogy miben 
is áll az egyes szám első személyű narrá
tor „rosszasága”, bűne és bűnhődése, az 
többé-kevésbé kiderül a Varjúszerenádhoz 
igen-igen hasonló narrációs techniká
val felépülő regényből. Úgy tűnik ugyan
is, a szerző nem tudott szabadulni a 
Varjúszerenád árnyékától, utolsó regénye 
hasonló tematikára, szimbólumrendszer
re épül, s lényegében maga a zárlat sem 
fogja elmozdítani már a szöveget az eddig 
felvázolt értelmezési horizontról.

A regény férfihősének montázsszerű, a 
múltat és a jelent váltogató, nagymérték
ben önreflexív narrációja ugyanis első
sorban arra hivatott, hogy Sigmond hősé
nek meglehetősen abszurd életformáját, 
a múltban elkövetett „bűnét” és jelenbeli 
bűnhődését illusztrálja, és nem arra, hogy 
valamiféle megoldással, netán feloldással 
kecsegtesse az olvasót. Egy teljességgel

Székely János Jenő szobrai a  7., 16. és 17. oldalon

irreális vidéken járunk immár, az „én”, a 
szubjektum belső világában, ahol a múlt 
árnyai határozzák meg a mindennapi ri
tuálékat. Hiszen Angyalfalva világában 
a mindennapi rituálék képezik a cselek
mény központját, melyek paradox módon 
épp a felejtés végett ismétlődnek, hiszen 
a regény hőse azért emlékezik, hogy fe
lejtsen. A mindennapi emlékezés-felej
tés általi megváltás ígérete határolja be 
a narrátor világát, miközben szép lassan 
az olvasó számára derengeni kezdenek 
ennek a furcsa, balladisztikus, a görög 
sorstragédiák hangulatát idéző világnak 
a belső ösvényei. A már-már monománi
ássá fejlődő főhős belső emlékezésárada-
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ta  a Varjúszerenádhoz hasonló technikát 
követ, a múlt és jelen, álom, valóság, fik
ció történései vágás nélküli technikával 
követik egymást, ebből a nyelvileg is igen 
komplex tudatfolyamból kell kihámoznia 
az olvasónak a cselekmény vázát. Mert 
igazi cselekvésre nem fogunk immár rá
találni, s azok az elemek, amelyek ma
gukban hordozzák a cselekvésszerűség 
mozzanatát, azok többnyire szimbolikus 
töltetűek. Ezt támasztja alá az igencsak 
metaforikus, képszerű nyelvhasználat — 
Sigmond prózanyelve egyre erőteljeseb
ben hordozza magán a gondolatiság je
gyeit. Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, 
hogy Sigmond világán ezúttal felülemel
kedett a nyelviség, ez lesz az, ami egyre 
inkább önmagába fordítja a történetet. 
Mintha a narrátor számára az emléke
zésben nem a múlt eseményeinek a fel
idézésén lenne a hangsúly, hanem ennek 
a jelent felfaló múltnak a minél erőtelje
sebb nyelvi, gondolati formába való önté
se, illetve maguknak az eseményeknek a 
reflexív, filozofikus tömörségű, aforiszti- 
kus megfogalmazása. Ezért van az, hogy 
ebben a regényben (is) minden mondat
nak súlya van, s épp a nyelviség, gondo
latiság terhe által érzékelhetjük annak a 
bűnnek a súlyát, amely a narrátor vállára 
nehezedik. Ez a prózapoétikai nyelv telje
sen eluralkodik a regényben, olyannyira, 
hogy a nyelviség fogja a narrátor kilétét 
is meghatározni. Ha nem állna a sigmon- 
di prózától távol, akár a posztmodern jel
zőt is ráaggathatnánk erre a Sigmond-re- 
gényre, hiszen a szerző nem egy esetben 
épp ennek a nyelviségnek az önreflexív 
jellegére is rámutat: „az én igazamat a jól 
kiolvasható nagybetűk hordozzák”, vagy 
„ezt a mondatot már nem folytatom, hogy 
miért, miért nem, az én dolgom.”

Épp ezért tűnik nehéznek, hogy adek- 
vátan beszélhessünk az Angyalfaiváról
-  hiszen a Varjúszerenádhoz hasonlóan 
legfontosabb eleme épp a múltnak mint 
időnek a felszámolása, ami által megszű
nik maga a jelen is, s legfontosabb elemé
vé a hiány, a múlt hiánya, a bűn hiánya, 
az apa hiánya (?) — vagy nevezzük más 
szóval: a csend válik. Ezzel viszont a re
gény -  mivel erősen a nyelviségre épít -  
épp önmagát számolja fel: „hallgat a jelen, 
amikor a múltnak beszélni kellene. Az an
gyal hangját sem hallottam soha, apám 
hangját is elfeledtem. S akkor a múltam 
néma lett?” így hát a narrátornak sem 
marad más sorsa, mint felszámolni ad
digi önmagát, mindennapi rítusait, s a 
Varjúrszerenád hősnőjéhez hasonlóan ki
lépni az addigi „elrajzolt valóság” regény
falai közül: „Most temettük el apát vég
leg... Végigmegyek az udvaron, az ajtót 
nyitva hagyom. Nem nézek viszsza a ka
putól. De a kaput becsukom magam után. 
Apám is becsukta volna, tudom. Az úton 
senki nincsen. Bezárkózott a jelen. Lehet, 
előlem menekült, a múlthoz bújik, onnan 
várja a védelmet, félelmetes lehetek így, 
pártával, bugyogósan, elismerem. A bo
lond tanító áll a falu végen, karját az égre 
emeli. ... Karonfogva haladunk, mert így 
jobban tudjuk egymáshoz igazítani a lép
teket: a bolond tanító s én, a bolond taní
tó saját angyala, személyesen.” S innen a 
többi már néma csend.
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Régi történet
Egy régi történetet mesél Karácsonyi 

Zsolt könyve, az Ússz, Faust, ússz! A ré
gi történetek pedig, ha jól mesélik őket, 
úgy sűrűsödnek össze a jelenben egyet
len ponttá, hogy nem érezzük kiterjedé
süket, nem érezzük időbeliségüket: ben
ne vagyunk és bennünk van, mint Jónás 
próféta a halban. És ha előkerülünk belő
le, ha előkerül belőlünk, nem a helyet lát
juk, hanem azt, aki előkerült, és már csak 
az van hátra, hogy nevet találjunk neki.

A régi történetek mesélésekor talán a 
hangnem a legfontosabb, ezen múlik el
sősorban, hogy meg akarjuk-e hallgat
ni a történetet éppen ott és akkor, abban 
a testében, amelyik a hangokat adja ne
ki. Karácsonyi Zsolt esetében az a helyzet 
állt elő, hogy 2010-ben két verseskönyve 
is hasonló problémákat vizsgált: előbb az 
Igazi nyár jelent meg, néhány hónappal 
később pedig az Ússz, Faust, ússz!

Az időbeliség ebben az esetben stáció
kat is jelent: az Igazi nyár kicsit korább
ról kezdi a történetet, a Faust-könyv pe
dig valamennyivel tovább jut el benne.

A legfontosabb különbség a két könyv 
között először is az, hogy az Igazi nyár
ban ott vannak a mások, a többiek. Aki 
beszél, tekintettel van rájuk, bosszanko
dik rajtuk, szórakoztatja és befolyásol
ja őket, néha, ritkábban, tanul tőlük. A 
legfőbb irány, amelyik a könyvben fel
bukkan, már ott is befelé, illetve a mély
ség felé irányul, de ha mellé helyezzük a 
Faust-továbbgondolást, akkor nyilvánva
lóvá válik, hogy fokozati különbség van a 
két könyv között: a könyvterjedelmű po
émában absztraktabb, mitikusabb, egy
szersmind bensőbb a táj.

A másik különbség hangnembeli: a 
korábbi könyvben szükségszerű, hogy 
több tónus szólaljon meg, hiszen eleve 
nem összefüggő költeményként íródott; 
könnyedebb, parodisztikus regisztereket 
ugyanúgy hallhatunk benne, mint emel- 
kedettebbeket. Az Ússz, Faust, ússz/-ban is 
vannak ellenpontok természetesen, akár
csak minden valamire való zenei kompo
zícióban. Különös ugyanakkor (vagy talán 
épp az említett stációkkal hozható össze
függésbe), hogy míg az Igazi nyárban a pa
rodisztikus regiszter inkább érinti az én 
éjszakai oldalát, az Ússz, Faust, nssz/-ban 
ez a hang leginkább A nappal című rész
ben figyelhető meg.

Ezt talán érdemes konkrét szöveghe
lyekkel alátámasztani. Az Esti Metró cí
mű ciklus például így indul az Igazi nyár
ban: „Beindul az Esti Metró, látható az 
alagút, / a nagy semmiből a kezdet kez
detéhez visz az út”. Itt a klisészerű szó- 
kapcsolatok viszik a szöveget a paro
disztikus regiszter felé, noha magának 
a ciklusnak az architektúrája egyébként 
nagyon is komolyan veszi a metróvá tár- 
gyiasított alászállás-kérdéskört. A kötet
beli Mefisztó-figura egyik megjelenési 
formája pedig egy „tánctanáré”, a regisz
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ter itt is játékos: „akit körberajonganak, / 
mert tud kesztyűbe dudálni, / ismer min
den titkos lépést, / tudja, hogy kell poklot 
járni” (A tánctanár színre lép).

Az Ússz, Faust, nssz/-ban a kötetet in
dító éjszakai jelenet kifejezetten lírai és 
elégikusan összegző: „Régóta indult / ez 
a bárka, hogy rátaláljon / méltó zátonyá
ra, / hogy ráfusson és összetörje a / ha
talmas, fénylő, örök éjszakát”. A nappali 
én a következő képben viszont kifejezet
ten egy fekete humorral megrajzolt pró
fétai attitűdöt hordoz: Lautréamont vagy 
Nietzsche írtak ilyen prófétákat, akik 
egyben alá is ássák a prófétaságot hang
nemükkel: „Egy sziget. Partja horzsolja a 
lábam, / nem éri meg, hogy vállamra ve
gyem, / a vállra, ami már egeket dönget, / 
és ismeretlen földeket ural.”

Ha ezt a különbséget értelmezni pró
báljuk, akkor azt állapíthatjuk meg ma
dártávlatból: a Faust-könyv beszélője job
ban bízik az éjszakai énben, többet vár 
tőle. Nem magától az éjszakai éntől ter
mészetesen, hanem a vele való találko
zástól mint eseménytől, mint változást 
kiváltó tényezőtől. Az új irány, a válto
zás, a fordulat képzete ugyanis mindkét 
kötetben alapvető fontosságú.

Mindkét kötet vége felé felbukkan az, 
akit a változás eredményeképpen létrejö
vő én-ként azonosíthatunk: ő a Nimfaust 
nevet viseli. Hermafrodita-identitás ez, 
ami persze archetipikus teljesség-képzet: 
az a személyiség, aki integrálni képes én
jének különböző rétegeit: tudatost és tu
dattalant, „férfi” és „női” princípiumokat. 
A nimfa a vízből merül fel, a víz termé
szetes lételeme. Faustnak Karácsonyi 
Zsolt interpretációjában szüksége van a 
víz-elemre, a földtől való elrugaszkodás
ra, hogy elérkezzen valódibb önmagához.

A történet stációi nagy vonalakban így 
rekonstruálhatók: megmerítkezés a víz, 
az éjszaka, a hold képzetköreiben, aztán 
egy eufórikus, nappali pillanat, amelyik 
hiperbolikussá nagyítja az ént -  majd 
egy nyugvópont, ahol eltűnik az idő és a 
vágyak („Most hol vagyok? Oly valótlan
nak látszom, / és hihetetlen minden, ami 
volt. // (...) A valóság, mint ámbráscet, kö
rülvesz, / idegen, mégse nyugtalanít a 
másság”). Innen születik újjá a beszélő, 
Jónásként. Ebben, a rövidebb második 
részben felbukkan a lángolás, a tűz ar
chetípusa (a vízivilágban természetesen 
paradox viszonyokat létesítve), és egyér
telműen az emelkedés a jellemző: „Még 
jobban megkapaszkodom / és egyre fel
jebb emelem magam, / a Szaturnusz zord 
/ gyűrűi közül / már előbukkan / moszat- 
zöld hajam.”

A legszűkszavúbb a harmadik rész 
-  amelyik Nimfaust ébredéséről, meg
születéséről szól. Mintha erről, a meg
érkezésként várt helyzetről lehetne a leg
kevesebbet mondani. Itt a paradoxonok 
leginkább a születés és a halál képzetkö
reinek egybeépítéséből fakadnak. Ez az a 
hely, ahol „a / Nap // kitárja // éjszakáit”. 
Hallgatag, egyszavas sorok ezek: Faust 
útjának erre a szakaszára nem nagyon 
van nyelv.

Pallas-Akadémia Kiadó

Jungiánus terminusok felől nézve a 
sokjelentésű történet úgy is elbeszélhető, 
hogy a magasságok felé törekvő előbb le
száll a sötétbe, a mélységbe, a vízbe, az 
út fölfelé ezen a lenti világon keresztül 
vezet. Az utazás eredménye viszont vár
hatóan az, hogy eltűnik a fent és a lent, 
vagy inkább, pontosabban az, hogy értel
metlenné válik a megkülönböztetésük. 
Ahogy maga a szárazföld-víz ellentét is 
csak látszólagos az úszó Faust belátá
sa szerint („a víz alatt / alszik a másik, / 
bölcsebb anyaföld”). Azon a helyen, ahová 
Faust indul, a halmazállapotok sem rög
zítettek: ami szilárd, bármikor feloldha
tó, és az, ami folyékony, megszilárdítható 
szükség szerint.

A kérdés az elbeszélt történet szem
pontjából pedig mindig és visszatérően 
az, hogy meddig követhető útitársként 
ez az utazás. Olyan oldalnézet ugyan
is, amelyik úgy mutatná Faustot, mint 
aki átszakít egy célszalagot, nem léte
zik: nincs célfotó-perspektívánk egy ilyen 
narratíva végpontjához. Az olvasó-útitárs 
feladata és lehetősége következésképpen 
csak az lehet, hogy egy másik perspektí
vát keressen, ahonnan nézve mégis ért
hető a történet, és saját imaginációkat 
indítson be a zátonyok, tengeri medvék és 
szárnyas polipok képeitől elrugaszkodva. 
Ez pedig már egy másik történet, esetleg 
más néven megnevezett szereplő, egy má
sik út, még ha bizonyos elemeiben össze 
is vethető amazzal.

Faust beköltözött a Bárkába, ame
lyik képes átjárni az élet és a halál kö
zött, egy olyan vízi barlangba, amelyik
ből bármikor újjá lehet születni, hiszen 
éppen olyan, mint az anyaméh.

K arácsonyi Zsolt: Ússz,
Faust, ússz! Pallas-A kadém ia, 
C síkszereda, 2010.

18



HELIKON

XÓ'D'EX-

Nagy László azon költők egyike, akiktől nem a termé
szetes belső vívódás, a folytonos önvizsgálat volt idegen, 
hanem a poézis lefokozása; számára a költészet teljes vi
lágmagyarázat, mely a maga eszközeivel a tudományo
sét is kész mozgósítani, vagy akár vetekedni a technika 
barbár megszállottságával. Mítoszteremtő igénye felisme
ri, hogy a kultúra egyéni teljesítményekre épít, amelyeket 
a közösségi gyakorlat erősít meg, ruház föl egyetemes ér
vényességgel. Nagy László nem vonja vissza szellemi csa
patait onnan, ahol az uralkodó elméletek mára kapi
tuláltak. Életművének gyakran felhánytorgatják, hogy 
foglyul esett a zsarnokságnak, amiért állóháborúra ren
dezkedett be, beásta magát lövészárkaiba, amik hadtör
téneti emlékek csupán egy szabad világban; amint azt is, 
hogy a paraszti kultúra környezetéből, rekvizitumaiból, 
szokásrendjéből táplálkozó lírai univerzum mára korsze
rűtlenné vált, a hagyományvesztés szükségszerű. Ám a 
nagy költészet nem azért örökérvényű, mert valakik őr
zik a hagyományt, hanem azért marad élő hagyomány, 
mert örökérvényű, egyetemes. Kimutatja az emberek, ko
rok és a mindenség közti kapcsolóelemeket, ám helyre is 
pattintja azokat. Minden nagy költő felveszi a kesztyűt a 
létező kultúrával szemben, mely nem más, mint kihívás, 
provokáció, s ez nem a társadalmi berendezkedés politikai 
mibenlétén, a tudomány állásán vagy a filozófia világké
pén múlik. Nagy László kanonizáltságát nem az határoz
za meg, hogy esztétikailag minőséget képvisel-e, hanem 
hogy az emberi kiteljesedést gátló ideológiák ma is, min
dig is tőrbe csalják a hivatalos politikát és filozófiát. A 
költészet sohasem válhat a hivatalosság eszközévé, sem a 
torz ideológiák illusztrátorává.

Mert nemcsak a politika, de a filozófia is áldozatul 
esett a rendszerváltozás utáni sematizmusnak. Ki volna 
képes észérvekkel cáfolni, hogy bizonyos politikai ideoló
giák önigazoló törekvéseit szolgálják a mindenkori eszté
tikai és filozófiai kizárólagosságok? A Nagy László-i esz
tétikum fölött nem já rt el az idő, máig ható és érvényes, 
csak politikai és filozófiai utalástermészete nem illeszke
dik egyes, a társadalomról gondolkodó értelmi rendsze
rekbe, sokak hatalm át veszélyezteti. Emiatt persze an
nál időszerűbb!

Valóban nem volna tapasztalatunk olyan hatalomról 
ma már, legyen az politikai vagy tudományos természe
tű, mellyel szemben szuverén személyiségeknek kulturá
lis közösséggé kell szerveződniük? Csak azért, mert a 
demokratikus hatalm i viszonyok bonyolultabbak, mint 
a diktatórikusak? Valóban egy letűnt, patriarchális va
lóság eszményítő eszköze a metafora, melynek az ur- 
banizált-technicizált környezetben nincs hatóereje? 
Hiszen éppen a Nagy László-i disszonanciák példázzák, 
mi minden bízható a szóképekre, s hogy a gondolatiság az 
érzéki ábrázolással, az intellektuális a plasztikussal ki
egészítik egymást. Jártam  én is a természetet egy-egy új 
metaforáért, ám hamar rádöbbentem, hogy a költészet 
hagyománya akkor is tovább építhető, megújítható, mert 
folytatásra és termékenységre ítélt, ha a történelmi válto
zások alapvetőek.

Látjuk, hogy mivé válik az a világ, amelyből a művé
szet visszavonul: személyiségőrző felelősségét a tudomá
nyokra és a szórakoztatóiparra, közösségformáló hatal
mát a bürokratikus szakpolitikákra, világmagyarázó 
erejét, hólizmusát az ideológiák opportunizmusára ru
házza át. Filozófiai megközelítések is inaskodnak ahhoz, 
hogy mindez így maradjon, mindenki végezze a maga dol
gát anélkül, hogy a másikéra rálátna. A művészeté itt a 
puszta dekoráció.

FALUSI M ÁRTON: A b l a k  a  P o k o l r a  -  V á z l a t  N a g y  
L á s z l ó  j e l e n l é t é r ő l  é s  h i á n y á r ó l  a  k o r t á r s  i r o d a l o m 
b a n .  B á rk a , XIX. 2011/4.

-  IthU&EX

ZENE ÉS HIT
A  b o ld o g s á g k e r e s é s  é s  h ite

Azon tűnődöm, vajon hány
szor írták le a modern ze
neszerzők azt a szót, hogy: 
BOLDOGSÁG? Vajon hány
szor váltották át e szó csodás 
jelentését hangokra, azaz dal
lamokra? Bizonyára minden 
zeneszerző szeretne boldog 
lenni, akárcsak egy pillanatra 
is belépni az üdvösség csodás 
világába. És nem értem, mi
ért nem teszik ezt? Miért nem 
tettük MI? Miért engedtük át 
a boldogság megtalálásának 
ízét, örömét MÁSOKNAK?

BOLDOG KOROK -  szok
tuk emlegetni az emberiség 
aranykorait, amelyek az ak
kori jelenben egyáltalán nem 
tűntek aranylónak. A zenében 
gyakran hivatkoznak a 16. 
század muzsikájára, példá
ul Palestrina égi boldogságú 
zenéjére, vagy alkalomadtán 
Bach kozmikus muzsikájá
ra (nem véletlen, hogy az or
gona vált benne központtá!). 
A 19. századdal kezdődő
en már mind ritkábban em
legetjük a boldogságzenéket. 
Legfeljebb az eksztázis bol
dogságáról szoktunk beszélni, 
például a Trisztán és Izolda 
opera kapcsán. Wagner ope
ráira általában is jellemző a 
megváltó boldogság keresése. 
A 20. századdal megjelennek 
az áldozat-boldogság zenék, 
például Stravinsky Le sacre 
du printemps című balettjé
ben (az egyik tétel címe is er
re utal: Áldozati tánc). A múlt 
század közepétől a beavató ze
nékben egyfajta új boldogság
keresés jelenik meg: behatolni 
a világ, az ember legrejtettebb 
titkaiba: a MEGISMERÉS 
BOLDOGSÁGA. Az elektro
nika hozzásegítette a zenét, 
hogy olyan hangvilágokat is 
feltárjon, amelyek elképzelhe
tetlenek voltak korábban. Az 
elektronikus zenébe vetett hi
tük boldogságforrássá vált. 
Stockhausen, Xenakis ezen az 
úton haladva keresték az ÚJ 
BOLDOGSÁGOT. Úgy tűnt 
mindnyájunknak, hogy meg is 
találtuk azt.

DE! „Az öröm illan.”
És a 21. század elején, tehát 

mostanság rádöbbentünk ar
ra, hogy csalóka boldogság volt 
mindaz, amiről azt hittük, 
hogy fejlődés (!) a zenében. 
Miközben nyugodtan örvend- 
tünk a megtalált-boldogság- 
nak, lemaradt mellőlünk az a

hallgatóság, amelynek felfe
dezéseinket szántuk. Mi bol
dogok voltunk, a közönségünk 
pedig mindinkább kiábrán- 
dultabb lett, és fantasztikusan 
megfogyatkozott: máshol, más 
zenékben keresték a boldog
ságot. Vissza a régi zenéhez! 
Ez lett a jelszó, ott legalább -  
ha nem is mindenütt és min
denkor, de -  megtalálhatjuk a 
dolgokon való felülemelkedés 
boldogságát. Az elfeledett ze
néket, zeneszerzőket sorra fe
deztük fel. A NOSZTALGIA 
édes boldogsága kerítette ha
talmába a hangversenyéletet. 
De ez is lassan halványulni 
kezd. Mi lesz tovább?

Visszapillantok, visszapil
lantunk a megtett útra. Úgy 
kellett történnie mindennek, 
ahogyan történt? Talán! Most 
már fájlalom, hogy elmulasz
tottunk sok boldogságot ho
zó pillanatot a zenében is. 
Hallgatom a 20. század nagy 
műveit. Ki tudja, hányadszor 
hallgatom őket újra. És mind 
nagyobb hiányérzetem tá
mad: miért nem vittünk be
le zenénkbe több boldogságot? 
Miért engedtünk át mindent a 
könnyűzene-iparnak. Ok bez
zeg mindig a boldogságra ala
poztak. Tették dolgukat, és 
nagyon sokszor sikeresen: va
lóban boldogságot adtak if
jú-öreg hallgatóságuknak. 
Nézem a képernyőn egy pop
zenekoncert rajongóinak tábo
rát: együtt énekelnek a gitáros 
előadóval. Közelképekben vil
lan fel a néző előtt a boldogság
tól sugárzó arcok, szemek cso
dás világa. Ezrek hallgatják 
ezt a BOLDOGSÁGZENÉT. 
Gyertyát is nyújtanak, magas
ba nyújtott karjaik hullámzá
sával kísérik a dal ritmusát. 
Egyszerű a szöveg, kicsit még 
naiv is. Ez a naivitás is bol
dogságforrás lehet.

MI IS A BOLDOGSÁG?
Az éjszakában felfénylő 

gyertyák lángja, a csillagszó
rók villanó szikraesője, a csil
logó szempárok kozmikus fé
nye? Vagy maga a zene az a 
csodálatos valami, amitől fel- 
fénylik a lelkünk? A boldogság 
a LÉLEK FÉNYESSÉGE? És 
ebben a fényben látjuk meg 
azt, amit ISTENNEK neve
zünk?

A ZENE A BOLDOGSÁG!

TERÉNYI EDE
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H O L -
A z Erdélyi Magyar írók Ligája és 

a kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör 1986. január 1. után született, kö
tettel nem rendelkező alkotók részére 
próza és vers műfajban irodalmi pályá
zatot hirdet. A kiírók mindkét kategó
riában első, második és harmadik díjat 
osztanak, 2000, 1000 és 500 lej összeg
ben. A pályázóktól prózában legföl
jebb 20.000 leütésnyi (tíz gépelt oldal) 
közöletlen anyagot, versben tíz közület
ien verset, illetve pályázatukhoz csatolt 
életrajzot kérnek, 2011. október 31. ha
táridővel, a bírálók. A pályázati anya
got az emilpalyazat@gmail.com címre 
várják. Eredményhirdetésre -  a díjazot
tak bemutatkozásával egyetemben -  az 
Erdélyi Magyar írók Ligájának 2011. 
december 10-én Kolozsváron tartan
dó, X. Díjkiosztó Gálaestjén kerül sor. A 
pályázati kiírást a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja.

A z idei, második alkalommal meg
szervezett Kolozsvári Magyar Napok ke
retében számos szépirodalmi rendez
vényen vehettek részt az érdeklődők,

augusztus 15. és 21. között. A Bulgakov 
kávéházban Szonettszerda lírai portré
festéssel cím alatt Egyed Emese, László 
Noémi, Bálint Tamás, Karácsonyi Zsolt, 
Szálinger Balázs és Márkus András vál
lalkozott arra, hogy a számukra mo
dellt ülőkről szonettbe foglalt portrét 
rögtönözzenek (az irodalmi kísérlet ter
mése a Helikon hasábjain jelenik majd 
meg). Ugyanitt találkozhatott a kö
zönség Király Lászlóval, akivel Egyed 
Emese, és Szálinger Balázzsal, akivel 
László Noémi beszélgetett; Szentmártoni 
Jánosnak, a Magyar írószövetség elnöké
nek szintén László Noémi volt a beszélge
tőtársa. Bemutatták Böszörményi Zoltán 
Regál című regényét is. A Kolozsvári 
Szépművészeti Múzeumban Markó Béla 
Visszabontás című verseskötetét mutat
ták be, a szerzővel Demény Péter beszél
getett. A Kolozsvár Társaságnál Kenéz 
Ferenc költői estjére került sor.

A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kong
resszusnak Kolozsvár adott otthont, au
gusztus 22.-27. között. A magyarságtu
dományi rendezvénysorozaton mintegy 
hatszáz előadó vett részt a világ min
den tájáról. Az eseményt Schmitt Pál, 
Magyarország elnöke nyitotta meg, és

levélben köszöntötte Traian Básescu, 
Románia államfője is. A hungarológi
ai kongresszusokat 1981 óta ötéven
te szervezik meg világszerte, korábban 
Bécs, Szeged, Róma-Nápoly, a finnorszá
gi Jyväskylä, legutóbb pedig Debrecen 
adott otthont a rendezvénynek.

Szeptember 6-10. között rendezték 
meg az áprilisban elmaradt, Faludy 
György tiszteletére alapított irodal
mi fesztivált Gyergyóalfaluban. A 
Faludyfeszt második kiadásán színházi 
előadások, író-olvasó találkozók, kiállí
tás, vetélkedők és koncertek várták az 
érdeklődőket, akik találkozhattak, töb
bek közt, Ráfi Lajossal, Király Zoltánnal 
és Bálint Tamással, részt vehettek 
Kelemen Hunor és Márkus Barbarossa 
János estjén. Az idei fesztivált a szer
vezők Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky 
János emlékének ajánlották, ezért a 
képzőművészeti és zenei pályázatok az ő 
életművükhöz kapcsolódtak; a magyar 
költészet két kimagasló alakjáról Elek 
Tibor irodalomtörténész, a Bárka folyó
irat főszerkesztője tartott előadást.

-MI

K o r m á n y
A kormány az a testület, 

amely mindig megtartja, amit 
ígér?...

Karinthy Frigyes fenti gondolatá
nak folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES

1. A folytatás kezdete. 11.
A nnál lentebbi helyen. 12. Játék , 
angolul. 13. ... avis; r itk a  m adár 
(latin). 14. Középkori fegyver. 16. 
R itka női név. 17. Veszprém me
gyei község. 18. Penna. 20. Sír, né
pies szóval. 21. Földet erre a hely
re lapátol. 22. Némely részek! 23. 
M átka, menyasszony. 25. Az a l
já n á l elszór. 27. Dúdoló szócska. 
28. Népvándorlás kori germ án 
törzs. 29. Fiúgyerm ek, angolul. 30. 
Hátraszól! 31. Tokod határai! 32. 
Becézett Botond. 33. A te tulajdo
nod. 35. Fogadalom.

FÜGGŐLEGES

1. Zimbabwe fővárosa. 2. 
Form ális (követelmény). 3. Régi 
török váltópénz. 4. Görög be
tű. 5. Beintő! 6. A frikai ország. 7. 
H atárrag . 8. Kalászos haszonnö
vény. 9. Szédüléssel k ísé rt enyhe 
hányinger. 10. M adridi focicsapat. 
15. ... Sebastian Bach; ném et zene
szerző. 18. Valamely történés kö
vetkezménye nálunk  is érződik. 19. 
N yitott (ajtó). 21. Im át vezető sze
mély az iszlám oknál. 22. Ennivaló, 
táplálék. 24. ... T ikaram ; b rit pop
énekesnő. 25. Idegen Alajos! 26. 
R akétát kilő. 27. Kumisz alapanya
ga. 28. A folytatás befejezése. 29. 
N yári rövidnadrág. 32. Fizetség, 
kereset. 34. Ellentétes kötőszó. 36. 
A gallium  vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ
A H e lik o n  16. számában közölt 

Paganini című rejtvény megfejtése: 
Mózesfantázia. Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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Felelős titkár: STDMONI) ISTVÁN \ SZŐ C S ISTVÁN ’ -  MÓZES ATTILA: próza . RÁKOSSY T IB O R : műszaki’ sw k ö & tó

S-zátnftogepea tördelés-. NAGY MARXA, nyomtatja a Misztotfahisi Kis Mflttóé református sajtóközpont 
A szerkesztőség címr 4tK)Sl7 Ugr Napóra >0 t ’őStpwo 13. Postafiok 245. telefim: (004)0264 431§90, Utei'bn/iax, lOűt) -026-t 4M 5??, vsttómposla k\mrt.helífcon%n»aIt^om 

A XIEI.IKfíN alapítványi támogatassál jelenik megA- kiadja a:ík}NÁjhXTÍliÖk8ZÖÜ5TSÍíTlkl$$N.
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