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Az írói képmás
Mélységes mély a múltnak 

kútja, és időnként egészen meg
hökkentő leleteket sikerül fel
színre hozni az aljáról. Azt pél
dául, hogy mi rejtőzhet egy-egy 
nagyívű írói életmű még felfede
zetlen „hátsó udvarában”, csak 
a mindenkori szerencsés utókor 
kiválasztottjai tudhatják, már 
amennyiben ezek a kincsek -  ha 
azok -  egyáltalán felszínre ke
rülnek. Ilyenkor a már emlege
tett utókor hajlamos felszisszen
ni, mert azzal kell szembesülnie, 
hogy a történet mégsem oly ke
rek, mint azt olvasólámpája fé
nye mellett kényelmesen elhe
lyezkedve gondolta volna; hogy 
még mindig vannak hiányzó da
rabok a nagy kirakósjátékból, 
melyet Irodalomnak hívunk, s 
ezek bizony módosíthatják a vég
ső képet. Még pontosabban: az 
sem biztos, hogy ez a sok-sok 
szerzői képmásból összeálló, vég
ső kép megrajzolható.

A jó öreg Mark Twainnek pél
dául még arra is volt gondja, hogy 
megtréfálja száz évvel későb
bi olvasóit. Végre lejárt ugyanis 
a százéves „moratórium”, amit ő 
maga szabott önéletrajzának ki
adása számára -  és őszintén re
mélem, nem volt alaptalan az 
óvatossága. Néhány évvel ezelőtt 
már sikerült zavarba ejtenie a 
tisztelt közönséget -  legalábbis a 
magyart, amely most először ve
hette kézbe Sátán-hármasköny- 
vét. Nem egészen passzolt ez az 
„ifjúsági író” toposzához, nem
csak nálunk, de saját hazájában 
sem, nem is tömködték vele túl
ságosan a tanulóifjúság fejét. Ha 
már az úgynevezett gyermek- és 
ifjúsági irodalomnál tartunk: 
hála a karácsonyi ajándékozás jó 
szokásának, birtokomba került 
Twain nagyrabecsült kollégá
ja, Rudyard Kipling Kívánságok 
háza című, tavaly megjelent el

beszélés-gyűjteménye, amely a 
kiváló angol író fantasztikus írá
sait tartalmazza. S bár az iro
dalmi közvélemény -  a magyar 
is -  tudott ezeknek a szövegek
nek a létéről, Kiplinget mégis 
csak A dzsungel könyve, esetleg a 
Kim írójaként tartottuk és ta r t
juk számon (és persze, kötelezővé 
tett rosszallással, az angol kolo- 
nializmus vélt vagy valós apos
tolaként), legkevésbé sem tudo
mányos-fantasztikus szerzőként. 
Pedig az is; ráadásul a kötet írá
sai „egytől egyig most olvasha
tók először magyar fordításban, 
új megvilágításba helyezve egy 
irodalmi nagyság munkásságát”, 
áll a hátlapon.

Az a kérdés, hogy valóban így 
van-e. Módosíthatják-e érdem
ben a kirakósjáték későn megta
lált darabjai az összképet, vagy 
az ítéletek (főként egy klasszi
kusnak tarto tt életmű esetében) 
nehezen vonhatók vissza, az 
Arc vonásai már készen van
nak -  legalábbis egy adott nyelvi 
és kulturális közegen belül. Ha 
mondjuk a sors érthetetlen sze
szélye folytán Shakespeare-nek 
csak a szonettjeit fordították vol
na magyarra, akkor most elsőd
legesen költőként tekintenénk 
rá, aki mellesleg írt néhány, ál
lítólag egész izgalmas drámát 
is. Nem kell azonban ennyire el
rugaszkodnunk a talajtól: fejé
re állhat a Masoko Köztársaság, 
Lázár Ervin akkor is, végképp 
meseíróként rögzült a köztudat
ban — nem mintha ez baj len
ne, csak hát féligazság. Ámbár 
ahogy a másik varázsló, Kipling 
írja: „Az Igazság ugyanis egy 
tengerből kimentett ruhátlan 
hölgy, s egy igazi úriembernek 
kötelessége azonnal egy köntöst 
reá borítani.” Mindig izgalmas 
azonban, hogy mi az, ami mégis, 
továbbra is kilátszik a ruha alól.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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B eszélgetés K rasznahorkai László  
íróval
Arról, ami elfogadhatatlan
-  Van a Seiobo já r t  odalent cím ű kö

tetedben egy történet, amelyik a Szent 
Anna-tónál játszódik. Úgy tudom, a 
történet megírásakor még nem jártál 
a tónál. Mi volt a kiindulópontja an
nak, hogy mégis abba a környezetbe ír
tad bele a történetet?

-  Nemcsak egy reális utazás nyo
mán, a körülmények bármiféle kü
lönbsége alapjaiban m egváltoztatta 
volna az egészet. De m int mondom, 
nem ism eretesek előttem a körülm é
nyek. Mondjuk úgy, ennek az írásnak  
a körülm ényei... rejtettek.

-  Barátom , Bukta Im re saját élmé
nyeként mesélt nekem egyszer Ion 
Grigorescu Szent-Anna-tónál megnyi
latkozó alakjáról. Amikor aztán  en
nek m egírását követó'en, vagyis évek
kel később h álásan  szóba hoztam neki 
a dolgot, tanácstalanul nézett rám. 
0 , Bukta, nem tud semmi ilyesmiről. 
Részt vett ugyan abban a művészeti 
táborban a Szent Anna-tónál, am iről 
beszélek, ta lán  többször is, de ott so
ha nem volt együtt Grigorescuval, és 
egyáltalán, ezt az egészet, am it meg
írtam , most hallja először. Azóta nem 
tudom, hogy került hozzám ez a tö rté 
net. Teljes rejtély a számomra. Biztos 
vagyok benne, hogy nem a fantázi
ám ban született. Biztos vagyok ab
ban is, hogy nem álmodtam. Akkor 
viszont hallanom  kellett valakitől. 
De nem tudom felidézni a forrását. 
Maga Grigorescu sem tud róla, bár 
am ikor jóval később elmeséltem ne
ki, tetszését nyilvánította -  csak ép
pen akkor hallo tta először. És hiába 
próbálkozom m ásoknál is, senki nem 
vállalja, hogy tőle hallottam  volna. 
A legmélyebb rejtély. Ezért is került 
a Seiobo já r t odalent című kötetben 
a dolgoknak nagyjából a tengelyére. 
Maga az eset belülről m ozdíthatat
lan: Grigorescu és a Szent Anna-tó el
választhatatlanok.

-  Más lett volna-e vajon a történet 
egy reális utazás nyomán?

-  Úgy érkeztél Romániába, hogy a 
román kultúrához már régi, több év
tizedre visszanyúló figyelem kapcsol. 
Hol volt ennek a figyelemnek a kezdő- 
pontja?

-  Az első fantasztikus könyvet, egy 
bizonyos Matei Cälinescu Zacharias 
Lichter élete és nézetei című művét 
ifjúkori barátom , az azóta elhunyt 
Endrődi Szabó Ernő költő adta a ke
zembe Gyulán, 1971-ben, harm adik  
éves gim nazista koromban, mégpedig 
valamilyen csak rá  jellemző, huncut, 
sokat sejtető mosollyal, mely jelezte, 
hogy ezzel a Cálinescuval nem a k á r
miről van szó, s hogy az a barlang, 
ahonnan ez való, tele hasonló kincsek
kel. A könyv nagy hatással volt rám, 
s ezek u tán  m ár a Titus Popovici-fé- 
le Ipu két halála, vagy Panait Is tra ti 
egész írói oeuvre-je, vagy T ristan  
Tzara és Eliade és Ionescu s végül a 
mindezeket megkoronázó Cioran m a
guktól bukkan tak  elő. M intha vala
mi ism eretlen virág illa tá t kellett vol
na behunyt szemmel azonosítanom: 
nem ment. K inyitottam  a szemem, és 
akkor se ment. Besorolhatatlan, kü
lönleges, szomorú szépségű virág illa
ta  volt. így h á t könnyen előállt, hogy 
képzeletemben számon ta rtsak  egy 
országot, mely tőlem valahol dél-ke
letre fekszik a m eghatározhatatlan 
messzeségben, egy országot, amely
nek ilyen illa ta  van, de amely or

K rasznahorkai László
1954. január 5-én született Gyulán. A gyulai alap- és középfokú iskolák 

után Szegeden, majd Budapesten jogot hallgatott 1974-től 1976-ig. Az ELTE 
Bölcsészkarán 1977-1983 között szerzett magyar-népművelő diplomát. 1977- 
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Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, a Háború és háború, az Északról hegy, 
Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó vagy a Seiobo járt odalent. Több alkotá
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szág ugyanakkor valószínűleg nem 
létezik, és nem is létezett soha. Én 
Rom ániának hívom. Nem is tudom, 
Nálatok mi a neve?

-  Ha egy térben-időben távoli figu
rát próbálsz körülírni, mi a legfonto
sabb fogódzó?

Hát, éppen az, hogy az a figura, 
ahogy mondod, térben-időben tá 
vol van. Ugyanakkor a körülírni, az 
nem a megfelelő szó itt. Nem nekem 
kell kibontanom ebből a távolságból, 
jön ő magától. Egész alakban, élesen. 
Minden alak  így érkezik a könyveim
be, és nekem nem az a dolgom, hogy 
megjelenítsem őket, hanem  hogy el
fogadjam, hogy nem jöttek, hanem  ott 
is vannak  már, s épp ahhoz a tö rté 
nethez, állapothoz tartoznak, sőt, nél
külük erről és éppen erről a tö rté 
netről vagy állapotról nem is lehetne 
beszélni.

-  Korim György úgy menekül meg 
a Háború és háború című regényben 
egy gyermekbanda köréből egy vas
úti felüljárón, hogy egy hosszú mono
lógba kezd. Egy interjúdban azt ol
vastam, hogy ez az eset a felüljárón 
„eredetileg” veled történt. Nekem erről 
Seherezádé története ju t  eszembe, aho
gyan megmenti önmagát egy történet
sorral. Mennyire érzed magad jártas
nak a nyelv különböző helyzetekben, 
funkciókban történő használata szem
pontjából?

Egyetlen nyelvet tudok igazán, és 
ez a saját nyelvem, ezt senki más 
nem beszéli, elemi nyelv. H ihetetlen 
bonyolultsági foka van an n ak  az ese
m ény-univerzum nak aztán , amiből 
ez az elemi nyelv összeállt. Fel nem
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foghatom, hány- és hányféle nyel
vi s tru k tú ráv a l esett találkozás, m i
féle végtelen m ennyiségű beszéd
variáns, mennyi, de mennyi elemi 
nyelv, amelyikből ez az enyém k ia la 
kult! J á r ta sn a k  teh á t inkább a saját 
nyelvemben és ennek használatában  
vagyok, de iszonyú érzékenyen érin t 
a velem kapcsolatba kerü lt emberek, 
azaz a többiek nyelvi világa. Azért, 
m ert ennek a nyelvi v ilágnak a la 
kója, a beszélő érin t iszonyú érzéke
nyen. Pontosabban: m ár amelyik. De 
az is re ttenetes szám. Egyszer pró
báltam  készíteni egy listá t, hányán 
vannak. Nevetséges kísérlet, m ert 
teljesen rem énytelen, de nagyon é r
dekes következtetésekhez vezetett. 
Nagyobb számhoz ju to ttam  tízezer
nél. A k ína iak  a nagyon sokat vagy 
olykor a m egszám lálhatatlan t így fe
jezik ki különben: tízezer.

-  Minden Krasznahorkai-műnek 
van egyfajta újrakezdés-jellege. A  ko
lozsvári, bölcsészkari beszélgetés so
rán az is elhangzott, hogy mindegyik 
Krasznahorkai-mű kicsit az előzővel 
szemben érzett elégedetlenségből táp
lálkozik. A z elégedetlenségen kívül 
még miből? Hogyan találtak meg az 
előző m unkáid  problémái, szituációi?

-  Az elégedetlenségtől függetlenül 
beszélni erről a kérdésről elég nehéz 
nekem. De ha mégis így kell, h á t úgy 
kezdeném, hogy nyilván sokan ész
lelték: szinte m indegyik könyvem vé
ge felé m agam  árulom  el, tém ájában 
milyen új terepet kínálok az olvasó
nak, ahol majd legközelebb újból ta 
lálkozunk. Egy előre bejelentett te 
m atikai szín térről van szó. Ez a pont 
m indig a kétségbeesés pontja nálam . 
M ert ekkor sejtem meg, ezt bevall
hatom , hogy az adott m ű... nem elég. 
És nem is az, hogy nem elég jó, vagy 
nem elég szép, vagy mifene, hanem  
hogy nem elegendő, hogy valam i fél- 
resik lo tt benne, vagy hiányzik belőle 
valam i még, nem teljes, valam i nincs 
megjavítva, megoldva, felvetve, meg
szólítva, vagy megszólaltatva, azaz 
hogy itt, ebben az adott műben nincs 
lehetőség m ár m egjavítani, megolda
ni, felvetni, m egszólítani vagy meg
szólaltatni. Hangsúlyozottan tem ati
kaije lzésrő l van szó, noha egyáltalán  
nem úgy áll, hogy ezzel a dolog meg 
volna oldva. M ert azt az tán  m ár a 
következő könyv m utatja, hogy nem 
is, nem bizony, nem egy adott tém a 
felvetésének az e lm aradása volt a 
gond, hanem  m int mindig, a gond: ez 
a „majd legközelebb”. Ez a szörnyű 
„majd legközelebb”, ez mindig, m in
den akaratom  ellenére, beleszövődik 
a könyveimbe. A halasz tás  pokla ez. 
Egyfajta léhaság árulkodó nyoma. A 
félelem vízjele, hogy nehogy m indent

egyetlen té tre  tegyen meg az ember. 
Néha a bánatos kifulladásé, a vallo
másé, hogy egyszerűen nem telik  tő 
lem több. így jön aztán  a hazug, bár 
gyógyító pátosz, hogy no jó, így megy 
ez, hogy muszáj újra nekifutni, és ne
ki is fogok, üzenek rejtjelesen az olva
sóm nak, neki én, mégpedig ebben és 
ebben a tem atikai térben. Most pél
dául azt üzentem  legutóbb, hogy ... 
de h á t ne is beszéljünk többet róla.

-  1999-ben, több, m in t tíz év
vel ezelőtt jelent meg Zsadányi Edit 
Krasznahorkai-kismonográfiája. Ha 
valaki most fogna hozzá egy ilyen 
könyv írásához, vajon egészen más 
esélyekkel indulna, vagy hasonlókkal? 
És hová érkezne?

-  Zsadányi Edit m unkáját én m a
gától értetődően csak a legnagyobb 
elism erés hangján  illethetem . Ám 
az, aki ma vállalkozna hasonlóra, 
gyökeresen máshová ju tn a , azt h i
szem. Zsadányi Edit m egkísérelte 
kim enteni a „Krasznahorkai-jelen- 
séget” a m agyarországi irodalom kri
tik a  egy fontos, jellegzetes, értékes 
s a korszellemhez a m aga nehézkes, 
nyögvenyelős módján, de valahogy 
m égiscsak illeszkedő iskolájának íté 
lete alól, mely ítélet ezt az irodalm i 
világot, az enyémet, anakron iszti
kusként definiálta. 0 , Zsadányi Edit 
m egpróbált helyet csinálni e m űnek 
az értékek között, mondván, nem 
anakronisztikus ez, hanem  periféri
kus, kétségtelen, de periférikus m i
voltában is „fontos” a kortá rs  m agyar 
irodalomban. Az az érzésem, ma m ár 
sokkal világosabban látszik, hogy 
am iként a művek és az életművek, 
úgy az irodalom történeti irányzatok 
irányadó, eligazító volta is m egkér
dőjeleződik idővel, m agától é rte tő 
dően értékes vagy értéktelen, jelen
tős vagy jelentéktelen m inősítésük 
oly elszomorító sebességgel adják át 
helyüket az épp soron következő m i
nősítéseknek, jönnek a művek és az 
életművek, és jönnek az irodalom- 
történeti iskolák, rendek és trendek 
egym ásután, nagy a lelkesedés, nagy 
az elutasítás, aztán  egyszer csak lá t
szik, hogy kopnak ezek a művek és 
életművek, ezek az iskolák és rendek 
és trendek, nem lehet megállapodni 
semmiben, nem lehet levajazni sem
mit, h iába írjuk  le Johann  Sebastian 
Bachot, lám , jön ez a kellem etlenkedő 
Mendelssohn, és borul az egész, kide
rü l, hogy Johann  Sebastian Bach ...! 
... na, persze, tudja Isten, meddig, s 
m ikor m erül feledésbe megint, s vé
le az őt feltétlen örökkévalóként té 
telező eszme is, m ert így megy ez, 
nincs ezeknek olyan nagy jelentősé
gük, örülünk, ha azt olvassuk köny
veinkről, értékes, búslakodunk, ha

meg azt, hogy értéktelen, de nem 
csak hogy nem most dől el, hanem  
nem dől el soha, m indig változik, so
hasem  áll le ez a furcsa változékony
ság, és ez az érdekes. Amúgy pedig, 
visszatérve ahhoz, ak i majd vállal
kozik egy újabb „K rasznahorkai-kis- 
m onográfiára”, m ás gondja lesz, m int 
Zsadányi Editnek volt, neki, ennek 
az eljövendőnek a m aga gondolati 
építményét, amelyet írói világomról 
rak n a  fel, egészen máshol kellene, 
feltehetően, alá-aládúcolni, hogy ne 
zuhanjon m agába, mivel egyre több 
derült ki az idők során erről az egész 
„Krasznahorkai-világról”, olyan dol
gok, am ik korábban nem voltak ism e
retesek, egyre több mű ad az én ese
tem ben is egyre világosabb kon tú rt a 
szerző nyilvánvaló ak ara tán ak , hogy 
itt, az én esetem ben valaki a korszel
lem a la tt nyög, de nem neki dolgozik 
-  m ár am ennyire az ak a ra t egyenlő 
volna a lényeggel, s m ár am ennyire 
én ezt megítélhetem .

-  Történt-e szerinted olyasvalami 
az elmúlt tíz év irodalmában vagy a 
közönség irodalomhoz való viszonyá
ban, am it nem lehet figyelmen kívül 
hagyni -  ami átalakított valamit?

-  Tíz a la tt nyilván azt érted: vala
mi hosszabb időszak... Ugye? M ert 
pont az elm últ tíz év a la tt nemigen 
tö rtén t, de m ár ha az elm últ tizen
egyet nézzük, akkor az persze m ind
já r t  más. Ezzel azt akarom  monda
ni, hogy igen, van visszatekintve egy 
pont, ahonnan nézve nagy a válto
zás, m agában az irodalom ban is, és 
a közönségnek az irodalomhoz való 
viszonyában is. Erdélyben, Nyugat- 
Pakisztánban, a kirgizeknél és a 
perzsáknál, a japán  és az argentin  
arisztok raták  m aréknyi csoportjai
ban nem tö rtén t semmi, műveltség 
szükséges a m agasm űvészet élveze
téhez. De mindenhol m ásu tt nagy a 
felfordulás. A műveltség, az, am it an 
nak  tek in tü n k  mi is i t t  ebben a be
szélgetésben, szétfoszlik, m int a test 
a sírban. M intha a dolgok rendje vol
na ez. Én a m agam  részéről úgy is 
érzem magam. M int a sírban  a test. 
M ert érzékelem, hogy van egy „Új- 
Műveltség”, de ennek sem a ta r ta l
mával, sem az artikulációs kódjával 
nem vagyok tisztában . M intha m ár 
volnának ők, ak ik  ezt művelik -  de 
nem nekem, nem nekünk. És érzéke
lem azt is, hogy ez olyasvalami, ami 
a szám om ra egyenesen elfogadhatat
lan. Úgy érzem, am i jön, az Rossz. 
Bárm i legyen is. Ami jön?! M ár itt 
is van. Felnézek ebből a beszélgetés
ből, s tessék -  ott áll velem szemben. 
E lfogadhatatlan.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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LÁSZLÓFFY CSABA
*

E j suhan  á t  a z  íróaszta lom on
Szinopszis 

(Lélegzetet veszek)
Vasárnap ott fekszel hanyatt, 
műved, májad csak hordalék.
Emigrálni -  hová? A havazás, 
a jéghegyek elől? Elmenekülni 
valahova, talán kíváncsiságból, 
hogy ne kelljen mindig arra gondolnod: 
egy meghamisított idegen város 
közeledik feléd! Bűn, baleset, 
betegség vagy fölösleges kockázat 
elől van-e értelme még? Merengés, 
gyónás elavult fogalmak. Daróc- 
álom melege: untat, vagy hazugság -  
csak az érdes fehérség (nem a hóé), 
csak a véresre dörzsölt dóré dac 
s szemérem, és a lerombolt hidak 
alázatnál csendesebb csonkasága 
lehet esély, hogy az idegenek 
bár trükkel viszonozzák egyszer 
esendőségedet.

Fekszel, felülsz,
nincs szabadulás, várod, hogy elhordja 
a szél a hókupacokat, vagy a 
felkelő nap fénye magába szívja.
Ha visszaalszol, álombéli ősi 
megszállottsággal ugyanazt a képet, 
képtelenséget látod többször is.

(Magyarázatot keresel a képtelenségekre, s ezzel gyakran 
súlyosbítod az ok-okozati összefüggéshiányt. Ébren a be
illeszkedés pontossága mindig nagyobb erőfeszítést kíván, 
épp emiatt tűnik úgy, hogy az álom -  vagy az álmodozás -  a 
szentesített ítéletek s előítéletek gátját könnyedén átszakítván 
elérhetetlenül szép vagy krimibe illőn hajmeresztő eseménysort 
tud elénk varázsolni, amely ébren egész napot venne igénybe, 
nem más ez, mint remeklés: hisz az a másik én képtelen meg
felelni a külső szabályoknak, a kollektive elfogadott elvárásoknak 
és életvitelnek. Valahányszor ez a másik én, túl a fantáziajátékon, 
a le-lelassult eszméletet is képes váratlan lendületbe hozni, az első 
én valósága is veszít szilárdságából. Merevségéből -  olykor ez is 
segíthet abban, hogy a kiválasztott értelem a bevett sémákat tagadva 
tart az új lehetőségek jelé. Ezek szerint az ismeretlen, jóllehet elvontabb 
azérzékdhetőnd, mégis /képtelenségében is/ képszerííbb megoldást ígér.)

(Zátonyon)
Aki a táj alakját ölti fel
akit a falás és emésztés kétes
tartományában felejt egy falánk
óra aki a megalázó bűntudat
földalatti járataiban bujdokol
ki az álom birodalmában
felszáll egy túlzsúfolt vonatra és az
elsuhanó állomások élelmiszer-
üzlete előtt hosszú embersorokat lát
amilyenekben eltöltötte a fél életét
aki a történelmen átosonva vékony
kévéket kötő árnyak között imbolyog
üres sütőkemencék és kihalt
fatornyos templomok körül
aki ostoba társaságban
csak évődik az önfeláldozás
vagy önfeladás magasztos gondolatán
kiben mint kellemetlen szálka szinte
mindig másképpen állnak meg a dolgok
kinek a legkézenfekvőbb valóság
az egyedüllét s mint mozdulatlan üres
falhoz úgy csapódnak hozzá az örömök
aki miközben országos zendülés tört ki
bebocsátásért könyörög egy helyiérdekű
mennyország kapuján aki gyermekkori
sebhelyeit elvakarva anyuci apuci után
kiáltoz aki az óceán hullámain lovagoló
fürdőzők közt a színes képernyőn magára ismer

és számon kéri az időtől a tengerparti homok
zátonyon felejtett fekete-fehér lábnyomait 
aki képtelen eldönteni hogy vágyakozása 
valamennyi vetkőző nő után (halott 
szeretőit is beleértve) megéri-e az áldozatot 
aki kimegy az ócskavas-temetőbe s körülnéz:
„ki veti meg vajon az ágyamat?” 

a k i ---------------------

Az álmodó okoskodásai
elég gyengék: paródiához
hasonlítanak leginkább. Ami
álombéli képtelenség, az (ne csodálkozz)
felér a komikus hatással. Ámbár előérzetszerűen tragikus
kimenetelű is lehet. Ha átjár
a valóságon, mint üdére -  mumus/
a beléd rögződött külső világ formáit lerombolva, csalódottan
eszmélő tudattalanodban
káoszt teremt. (Vagy más harmóniát.)

(Télvárás)
Mintha a havas esőtől kifényesedett 
ágakon siklott volna végig a füttyszó 
ez nem volt álom! őrület hogy milyen 
hiszékeny kisfiú lehettem nem tudtam 
hogy minden amit apámmal megélek 
-  ha a kocsiból kiszállva ácsorgók az is -  
történelem vagy ha megremeg a hangom 
(talán csak utólag) a falusi asszonyokat látva 
akik mintha nemcsak a kerítést pólyálgatnák 
hanem az egész táj fagyott izomzatát
a gépkocsi vázát rég megette a rozsda 
a patak új medret keresett magának 
hány korszakváltást hazudtunk azóta 
egymásnak s habár minden nélkülem 
történik némák a bokrok s a kopár 
és idegen álmaimat szaggató szél is 
mégis hallom apám ziháló szavait.

A dolgok úgy folyatódnak benne -  igaz, 
csak érzeteiben -  mintha megkettőződnék.
Személyes, furcsa állapotba kerül olykor, 
azt képzelvén: tudja, mi fog történni.
Mintha egyfajta emlékezés lenne 
az is, ami (bár sose volt) történni fog.

Érzéketlenül elsuhanni, látszik néha 
a rozsdás eresz, a jégcsapok, 
a tárgyak kormos árnyéka, 
a feketén eltemetett levélerezet; 
a hó ugyanolyan kásás vagy ragyog -  
csak visszatérő lábnyomok 
nincsenek.

Még nem felejtek, ez csak valami, 
ami hasonlít a felejtéshez, 
kozmikus eltévelyedés, titok

(nem úgy írni verset mint aki 
manipulál vagy mások 
ötleteiből kombinál).

(Akármi)
Balga célú rohanásunk 
mi mindent rejt el? megállunk 
álmok görbe-tüköre előtt: 
zavarba hoz kiterítve látni 
az összefüggéstelen jövőt, 
ha más „kritériumok” szerint 
velünk árad, ellenünkre ring; 
csak nem akar összeállni -  
formátlanság? rém? -  akármi.

(Kopott kőrengeteg 
és képzelet felett, 
roskatag fal alatt 
még fölismerheted 

a kézírásodat.)

„Most lélegzetet veszek.”
Eljutni odáig. Nem a szabadulás 
öröméért, hanem, hogy kifogástalan
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méltósággal tudd elviselni a 
hántásokat. Új, hangtalan nyelvet 
kellene találni, melyet csak te értsz 
(miután a közös nyelv nevetségessé 
vált s kudarc a vége a többszörösen 
összetett mondatok minden esélyének). 
A szorongatottság, ez a keresztül- 
kasul nyilallás-kínzatás (leterített 
farkasul érzed magad) csak fokozza 
az elbizonytalanodást. Az lesz az 
igazi -  persze csak gondolod -, 
a „totál” elszemélytelenedés, midón 
nem jön válasz, mivel a kérdések is 
fene-rég elmaradtak.

Szablya és veríték
„Csak önmagával mérhető 
bukása minden hőst leránt.”

(Szécsi Margit)

Órák évek évszázadok
Kalandok téridó'ben némelykor egy-egy órányi kisebb 
kaland ragaszkodásé rettegésé hogy „vajon magam vagyok?” 
s legalább két és fél éves kalandja nyelvtanulásnak szexnél 
többet ígérő' szerelemnek berzsenyi közelítő' telének

hogyha nem tanulhatsz már meg lovagolni úgy isten igaziból 
mire lehet még ráhibázni fáradhatatlanul az ifjúság édes 
vadona után a sorstalan felejtések divatos sivatagában

elég leoltanod a villanyt s észrevétlenül lekopik a kétszáz 
esztendó's kerek vacsoraasztal fölé képzelt családi glória 
szinte mindegy már hány oktávban nyújtja a hangokat 
unokád akit a átmenetek divatos kosztján és erkölcsén őriz 
túszként valahol az elidegenítő' közöny miközben száraz só
kristályokat könnyező tested sajgó üregében savak bomlasztják 
kamaszkorodnak zizegő zöld közé rejtett Zrínyi-várát és csőre 
töltve fogad a csúz beszéd s az elorzott Főtér ahol a lebénult 
nyelv dadogáson túli gesztusaival karol beléd a vakká tett jövő.

Bifsztekpofák füstölögnek, 
kialudt parázsra lépünk... 
eloldódott földi létünk, 
hitünk, hacukánk fölösleg.

Tüzes kövön vézna hírrel 
kocog felénk a jövendő: 
bűnnel, bánattal telt bendő; 
vérbő cárné -  tündért színlel.

Erdőszéli rekviem
Táboroznak a füvön, poshadt 
gombára taposnak.
Nem lehet világvége -  már ha 
valami is marad utána.

Jonathan Swift
„Babiloni sík” nomádja, 
parlagi morálra, rendre 
köpsz, okádsz; halotti csendbe 
törsz be, Eurázsiába.
(Nagy Lacival Ady-jelkép 
bujdokol el, szájba vert nép.)

a mennybemenetelére gondol
Nyugodt maradni mindhalálig; 
semmi pánik.
Legfeljebb ugyanúgy, mint itt lenn, 
unni fogod az Öregisten 
rigolyáit.

Csalódás mámor után
(csokonais)

Madárvércsepp szűz havon, 
arcom lángol — oltalom! —; 
nem vár senki lábnyoma.
Rövid órák, rokolya- 
ringás, tüzes Gráciák, 
fölös poklok parazsát 
szító táncos maskarák -  
keresd utad zálogát.

Zúzott álmok zöreje, 
tivornyázók rongy bele; 
szenvedélyre képtelen, 
renyhe, dudvás szerelem, 
gyötör elme -  vélt okok: 
bájolások, démonok.

"Bolondgombán vigadok!"

Lamentoso
Jót, rosszat befogadsz; az agy 
(szerves génanyag érti csak) 
kínját vési a kőbe.

Hajtsd le bűnök előtt fejed; 
mit művelhet az életed(!) — 
elképzelni előre

nem tudhatja Dsuang Dszi sem 
lepkés álmaiban (s te sem).
Tán elűzni a kételyt,

s megbékülni -  mi más a tét! -, 
ne kísértsen a dac, ne tépd 
hálóját a szeszélynek.

Vallás? Génüzenet? — kevés 
minden. Szállj önmagadba és 
tűnj el, test a halomban!

Csapdát lát, aki üldözött, 
megtorpanva kövek között, 
élőt mímel a holtban.

Egy perc s elfog a szédület 
(vakhitMek a győztesek) -  
álom súlya szemedben;

jöjj empátia!?), fóbia(?), 
hagyd lebegve tűnődni a 
fáradtangolna-csendben.

Maszkba fojtott szívverés, 
metaforák kő-nehéz 
nyomása (mélybe vetett 
koponyával ébredek). 
Tüneményes tűnt regék, 
tobzódó vágyhulladék.
Önző árnyak, könnyözön; 
homlok, lágyék: gyöngyözőn 
hűlő valóság-csodák 
(képzeletnél ostobább 
semmilétre prűd halál, 
aki mindent felzabál).

Ami LEHET -  valahány 
VOLTba temetett talány!?); 
reflexiók: holt napok 
ízét oldó sóhajok.
Kánon takarta sebek,
Ré, Jehova, Mohamed; 
lecsupaszított, fonák 
szentencia-glóriák.

Köd uralta orgián 
mi lehetnék még? Hiány. Árkossy István grafikája

*
Ej suhan á t 
az íróasztalomon
Papírzörgés és unt 
szavak
messze látszik
ami lehunyt
ámde elég egy pillanat
és a szürke falak
közt minden új formát kap

mint könyvfedélen olykor 
egy fénylő emlék érvel 
(miként ha tán a holdból) 
a fülszöveg vagy hátlap 
idézetével -
s rendszerint még sötétben 
megkezdődik a másnap.

2010. február-május
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POMOGÁTS BÉLA
A Forrás m ásodik  költőnem zedéke
-  A szülőföld és a közösség élményei -
Az erdélyi irodalom szellemiségének és 

intézményeinek az a szinte váratlan át
alakulása, amely a hatvanas évek végén 
bekövetkezett, az egymást követő nemze
dékek rendjét is felforgatta, ugyanis ah
hoz képest, hogy az irodalomtörténetírás 
általában két évtizedet szokott hagyni két 
írónemzedék fellépése között (a Nyugat 
első nemzedéke a 20. század elején, a má
sodik a húszas, a harmadik a harmincas 
évek közepén lépett színre), a Forrás „má
sodik nemzedéke” igen gyorsan követte 
az elsőt, tulajdonképpen már a hatvanas 
évek közepén-végén. Irodalomtörténeti 
és főként poétika-történeti értelemben 
mégis érzékelhető eltérések voltak közöt
tük: az „első nemzedék” általában az al
kotó személyiség és az alkotás felszaba
dításában látta feladatát, új kapcsolatot 
keresett a társadalom és a költészet kö
zött, új tartalm at adott a művészi elköte
lezettség eszméjének. Útja egyre inkább 
az intellektualizmus irányába vezetett, 
mondhatni: „antropológiai” kérdések
re kereste a választ, bölcseleti érdeklő
déssel itatta át a költészetet. Páskándi 
Géza, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella 
és részben Lászlóffy Aladár lírája is mind 
gyakrabban adott hangot a magányos 
emberi személyiség szorongató érzései
nek: az izolációba kényszerült ember fáj
dalmának és önvizsgálatának. Ez az ön
vizsgálat — és általánosságban az emberi 
létezés (ahogy a neves francia író, Albert 
Camus mondotta: a „condition humaine”), 
illetve az emberi történelem zaklató hu
szadik századi tapasztalataival folyta
tott szellemi, morális és bölcseleti küzde
lem szinte általános volt az akkori idők 
magyar költészetében, például a magyar- 
országi Juhász Ferencre, Nagy Lászlóra, 
Fodor Andrásra, Csoóri Sándorra gondo
lok. Az erdélyi Forrás-nemzedékek első 
raját az ő példájuk is ösztönözte, midőn 
meg akartak küzdeni a gyötrelmes köz
életi tapasztalatokkal, és le akartak szá
molni a korábbi időszak értelmüket veszí
tett, kiüresedett költői közhelyeivel.

Az erdélyi magyarság mindazonáltal 
időközben új közösségi tapasztalatokat 
szerzett, és ezek a többnyire kiábrándító 
és gyötrelmes tapasztalatok új értelmet 
adtak a társadalmi létben eligazodást és 
igazságokat kereső közéleti érdeklődés
nek: a nemzeti identitás védelmét vállaló 
költészetnek. A közösségi élmények újjá
születését a Forrás „második nemzedé
ke” hozta, azok a költők, akik a hatvanas 
évek második felében váltak ismertek
ké az irodalmi sajtóban, így Csíki László, 
Farkas Árpád, Király László, Magyari 
Lajos, Bállá Zsófia, Kenéz Ferenc, Markó 
Béla és mások. Ezek a költők általában 
a hatvanas évek közepén végezték főisko

lai tanulmányaikat, többnyire a kolozs
vári egyetemen. A Gaál Gábor Körben 
mutatták be és vitatták meg első műve
iket, a közös munka alapozta meg az ösz- 
szetartozás nemzedéki tudatát. Szemben 
az „első nemzedék” tagjaival, akik bu
karesti vagy kolozsvári szerkesztőségek
ben helyezkedtek el, őket szerény taná
ri katedra várta valamely székelyföldi, 
mezőségi vagy szatmári faluban, s csak 
néhány esztendő múltán, a nemzetiségi 
sajtó 1969-es átszervezését követően ke
rültek valamelyik megyei lap, többen a 
sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör, illetve a 
Csíkszeredái Hargita munkatársai közé. 
Ezáltal közvetlenebb kapcsolatba kerül
tek az erdélyi magyarság népi rétegeivel, 
s alkotó lendületet kaptak a nemzetiségi 
közéletnek attól a felélénkülésétől, amely 
a hatvanas évek végén bekövetkezett.

A két fiatal erdélyi költőnemzedék 
természetesen inkább pályakezdésük 
körülményeit és megszólalásuk poéti
kai mintáit tekintve különbözött egy
mástól: az „első” nemzedék nagyváro
si élményeihez és az erdélyi avantgárd 
költészet hagyományait életre keltő ér
deklődéséhez képest a „második” nemze
dék eredeti élményeit a falusi tapaszta
lat és a tradicionális kultúra szabta meg. 
A két élménykor, a kétféle poétika ké
sőbb összehangolódott, például Szilágyi 
Domokos vagy Lászlóffy Aladár kései 
költészete magába fogadta az erdélyi 
magyar líra korábbi jellegadó hagyomá
nyait, így Tompa László vagy Dsida Jenő 
költői örökségét, sőt Szilágyi Domokos 
esetében a népköltészet örökségét is, 
Csíki László vagy Király László lírája 
pedig nagyon is érzékenyen reagált az 
előttük járó nemzedék poétikai törekvé
seire. A költői stratégiák és beszédmó
dok kiegyenlítődése minden bizonnyal 
annak a következménye volt, hogy a het
venes-nyolcvanas években már mindkét 
költői nemzedék líráját egyforma kihí
vásokkal ostromolták a közéleti tapasz
talatok, és a közösen vállalt elkötele
zettség és harcmodor egymást közelébe 
hozta az eredetileg egymástól eltérő tö
rekvéseket.

A „második” nemzedék fellépését, 
mondhatni, igen széleskörű és rokonszen
vező kritikai fogadtatás követte, ekkor 
már túl volt az irodalom a hatvanas évek
ben bekövetkezett megújuláson, és az új 
nemzedék, mondhatni, „látványos” körül
mények: nagy közönséget vonzó irodalmi 
estek, sikeres találkozók, széleskörű saj
tóvisszhang közepette lépett színre, ezt 
mutatták és igazolták azok a költői an
tológiák is, amelyek a nemzedéki jelent
kezés reprezentációját tették lehetővé, 
így az 1967-ben közre adott Vitorlaének

című költői antológia, a fiatal költők itt 
mutatkoztak be együttesen az olvasók
nak — ez az antológia adta közre a többi 
között Bállá Zsófia, Cseke Gábor, Elekes 
Ferenc, Farkas Árpád, Hodos László, 
Kenéz Ferenc, Király László, Magyari 
Lajos, Mandics György, Máté Imre, 
Miklós László, Molnos Lajos, Paizs Tibor 
és Vásárhelyi Géza verseit, sőt olyan köl
tőt, nevezetesen Mózes Hubát is bemu
tatott, aki később az irodalomtörténet
írás jeles személyisége lett. Ezt követve 
jelentek meg a nemzedék költőinek önál
ló kötetei: 1967-ben Cseke Gábor Déli ha
rang, Király László Vadásztánc, 1968- 
ban Bállá Zsófia A dolgok emlékezete, 
Csíki László Esőt kaszáló, Farkas Árpád 
Másnapos ének, Kenéz Ferenc Fekete 
hanglemezek, 1969-ben Éltető József 
Ismeretlen beszéd, Hodos László Belső' táj, 
Magyari Lajos Hétarcú ballada, Molnos 
Lajos Szoborfaragó, 1970-ben Czegő 
Zoltán Pogány liturgia, 1971-ben Oláh 
István Alom a csodalúdról, majd 1972- 
ben Bogdán László Matiné című verses
kötete. (Bogdán László munkásságát, 
tekintettel arra, hogy inkább elbeszé
lőként vált ismertté, a Forrás elbeszélői 
között tárgyaljuk.) A köteteket (sorrend
ben) Csehi Gyula, Lászlóffy Aladár, 
Bajor Andor, Szőcs István, Balogh Edgár, 
Kányádi Sándor, Izsák József és Majtényi 
Erik ajánló sorai vezették be.

Az imént említett antológiából már ki
tetszett, hogy a közösségi érzés, a nem
zetiségi öntudat és a közéleti elkötele
zettség új felvirágzása következett. Már 
nem a meglepő fellépés, a közvetlen ha
gyományokkal való szakítás, a radiká
lis újatakarás szabta meg az induló fi
atalok ambícióit, inkább a közösségi és 
történelmi érzékenység, ahogy az imént 
említett antológia bevezetőjében a nem 
sokkal idősebb, mégis az előző generáci
ót képviselő Lászlóffy Aladár megállapí
totta: „az építkezés”. „Itt -  olvashatjuk a 
neves pályatárs Bevezetőjében -  a fiatal 
költemény-repülők felszállásának ünne
pén elmondhatjuk, hogy egyre nehezebb 
lesz csak úgy egyszerűen a magától mú
ló idő hátán utazni, nyomában maradni 
-  nemcsak a rohamosan fejlődő techni
kának, hanem az emberiség szellemi ki
bontakozásának is. A szellemiek terén is 
az építkezések kora következik, amolyan 
reneszánszhoz hasonló, de talán ezerszer 
nagyobb szabású és tudatosabb. Egyre 
kevésbé lehet azt igényelni a költészettől, 
hogy az éjjeliszekrény lámpa mellett áll
jon szolgálatkészen és örökké fogyasztha
tóan a pihenés és szórakozás órájára vár
va. A költészet -  ahogy e fiúk és lányok 
költészete sem -  sohasem szakad el a va
lóságtól. Mindössze azt kell megvizsgál
ni, hogy a kor eredményeinek, szükségle
teinek színvonala-e az a valóság — vagy 
az elmék eddigi költészeten nevelkedett 
várakozása.” a

A fiatalok, mint mondottuk, újabb for
dulatot hoztak az erdélyi magyar költé-
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szetben: az első Forrás-nemzedék költői
nek városi élményköre, világirodalmi és 
avantgárd tájékozódása, filozófiai igé
nye és lassanként elmagányosodó közér
zete után vidéki (székelyföldi, mezőségi, 
szatmári) élményeket, a népi és népköl
tészeti hagyományokat, a kisebbségi ta 
pasztalatok kifejezését, közösségi elhe
lyezkedést és kapcsolatokat. Ezzel együtt 
az erdélyi magyar irodalom hagyományo
sabb érdeklődését a természet: az erdé
lyi táj és a történelem: az erdélyi törté
nelem iránt, ezek mellett a folklór iránt 
megnyilvánuló figyelmet, a népköltészet, 
a székely népballada formai örökségének 
igénybevételét. (Mindez az akkori ma
gyar lírában általánosságban is megmu
tatkozott: a magyarországi Ágh Istvánra, 
Bella Istvánra, vagy a felvidéki Tőzsér 
Árpádra, Gál Sándorra gondolok.) Ez az 
érdeklődés és tájékozódás olyan költői 
változatokban kapott alakot, mint a leg
többjük esetében érvényesülő természet
kultusz, Kenéz Ferenc, Csíki László, 
Bállá Zsófia és mások közösségi ér
zülete, Farkas Árpád és Cseke Gábor 
plebejus elkötelezettsége, Magyari 
Lajos és Markó Béla történelmi tá
jékozódása vagy Czegő Zoltán folk- 
lorisztikus ihlete. Talán csak Király 
Lászlónál, a „második hullám” egyik 
legjobb tehetségénél ötvöződött „váro
si” (közelebbről kolozsvári) életérzés
sel a hagyományos vidéki szemlélet, 
és formai kísérletekkel, avantgárd 
törekvésekkel a költői hagyomány. 
Király költészete mintegy összekötő 
szerepet játszott a Forrás idősebb és 
fiatalabb évjáratainak lírai eszmé
nyei között.

A fiatal költők világképét és gon
dolkodását talán a Kapuállító (1969) 
című antológia mutatta be leghű
ségesebben, ezt a Kovászna megyei 
(azaz háromszéki) művelődési bizott
ság adta ki, és a székely írók egy cso
portját gyűjtötte össze, a többi között 
Bogdán László, Csíki László, Czegő 
Zoltán, Farkas Árpád, Magyari 
Lajos, Markó Béla, Sombori Sándor, 
Tömöry Péter, Vári Attila és Veress 
Dániel verseinek és elbeszéléseinek 
közreadásával (tehát nem csak fiata
loktól, idősebbektől is közölt). A ne
vezetes gyűjtemény bevezetése igen 
hitelesen foglalta össze a fiatal nemze
dék törekvéseit: „Az erdélyi, és általában 
hazánk lírájában alig van hang, melyből 
ne csendülne az életadó föld iránti szere
tet, alig van költő, aki ne helyének, gyö
kereinek megismeréséből, megtalálásá
ból lombosítaná költészetét. Mert kik is 
tudhatnák jobban, mint a költők, a lé
lek napszámosai, hogy nem szereti iga
zi emberfia hazáját, földrészét sem, sőt, 
az űri hidegben is didereg, ha nem az él
tető anyaföld melege fűti mindenekelőtt, 
ha nem az küldi, bocsátja útnak az öröm 
és a fájdalom vonatain. Költőket szólí
tunk most, akik nemrég tették meg első

lépéseiket a termékeny kín köveivel ki
rakott gyönyörű pályán, költőket, akik 
épp fiatalságukkal bizonyítják az ember 
hajlamát a szülőföld megtartására, óvó, 
de ha kell, pofonokat is osztó szerelmé
re. Adytól tanulták ezt a viszonyulást, s 
József Attila is átizzott rajtuk, de még a 
mindössze öt esztendeje elhunyt székely
udvarhelyi Tompa László is előttük járó 
példa. S beléjük ivódott mindenekelőtt az 
alvó vulkánokkal dobogó szívű föld szél- 
beröppenő virága és lehúzó sara, mely 
magasra szállani őnélküle nem enged.” 

Az antológiában volt olvasható Farkas 
Árpád nevezetes verse: az Apáink arcán, 
ez mintegy a „második nemzedék” gon
dolkodásának és érzületének magyará
zatát adta, midőn a szülőföld iránt hűség 
erkölcsének adott kifejezést:

Itt Erdélyben a suvadásos dombok 
a férfiakban éjjel mélyre szállnak. 
Reccsenve nőnek meg a pofacsontok, 
s a vízmosásos szemekben az árnyak

nézik, nézik évezredes hosszan, 
hogy a türelem partjain milyen erdő ég el. 
Hiába kentétek be a füves rétet 
útjelzőkkel és piros borjúvérrel, 
mert felzúg makacs hajuk az éjben 
és erdőtűzként világít, 
forradalmas-szép arcuk foszforeszkál, 
hogy megleljük az utat hazáig.
Fiúk,
fiúk, viháncoló csikók a vad szelekben, 
ha netalán az Űrig nem sikerül szállnunk, 
s e rögös földre mégis visszatérnénk, 
csak lábujjhegyen! halkan!
Apáink hűlő, drága arcán járunk.
A fiatal költők fellépésének másik 

(nem kevésbé tanulságos) dokumentuma

Csíki László Otthon című rövid költemé
nye volt, ez az otthonosság érzését fejez
te ki, és ez az érzés adott lelki védelmet a 
közéletben szerzett nyugtalanító tapasz
talatokkal szemben:

Magába-ölel a jószagú öröm -  
friss ágyneműbe bújik így, ki fáradt. 
Dugdosgatom eres lábaim, miken 
magába-fordult utam szennye szárad. 
Megijeszt a tisztaság 
és megszégyenít.
Rémült örömben fekszem itt, 
mint elsodort holmi a vizek alatt... 
Rám eső sasok némaságából most 
a halak csendjébe rejtem magamat: 
álmomban tán szétsimul 
torkomból a fájás, 
mely marokra fogta a beszédem,
-  és álmában már feldadog, ki éhes... 
Reggelre majd új szavakkal ébredek, 
és verset mondok egy karéj kenyérhez, 
s meghálálom létét 
azzal, hogy megeszem.

A második Forrás-nemzedék köl
tői az erdélyi magyar hagyományo
kat vállalták, a kisebbségi közösség 
történelmi örökségét kívánták gon
dozni, ezzel a nemzetiségi tudatot 
erősíteni, egy veszélyeztetett nép
csoport fennmaradását segíteni. A 
nehéz tapasztalatok között és elle
nükre ez a személyes és közösségi 
feladatvállalás, elkötelezettség ad
ta a helytállás morális készségét és 
erejét. Király László pontosan fogal
mazta meg mindezt abban a beszél
getésben, amelyet a hetvenes évek
ben Gálfalvi György kezdeményezett 
vele. „Nem árultuk el eszményeinket 
-jelentette ki. -  Sőt rátartiak, büsz
kék lehetünk mindarra, amit elér
tünk. Most állunk ott, hogy abba 
kell hagynunk a >fiatal íróskodást<, 
mert nyilvánvalóan olyan műveket 
mutattunk fel, melyek megértek a 
komoly számbavételre. Azt hiszem, 
visszamenőleg is igazoltuk a kért és 
néha előlegezett bizalmat.” Arra tö
rekedtek, hogy munkásságuk szá
mot adjon egy emberi közösség tör
ténelmi tapasztalatairól, a közösségi 
helytállás és küzdelem erőforrása 
legyen. Ebben a törekvésükben az 
előttük járók eredményeitől kaptak 
bíztatást, vállalták ezeket az ered

ményeket, és ezzel a hagyomány újraér
telmezését: nem puszta követését és nem 
elutasítását, hanem korszerű értelmezé
sét -  a hagyományok és a modernitás szel
lemiségének egyeztetését. Csíki László, 
Farkas Árpád, Király László, Bállá Zsófia, 
Markó Béla és a többiek költészete ereden
dő szellemi kapcsolatban állott az előttük 
járó nemzedékek (így az Erdélyi Helikon 
vagy éppen Kányádi Sándor és Lászlóffy 
Aladár) költészetével, ugyanakkor jelleg
zetesen nemzedéki hangot ütött meg, ön
érzetesen vállalták a közösségi, mondhat
nám így is: a nemzeti költő szerepét, 

(fo ly ta tá s  k ö v etk ező  szám u n k b an )
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JÓZSA EMŐ Szerelem Haikuk

Ausztrália
aki hozzám kötődik 
a legsárgábh dűnének 
a legmélyebb tengernek 
jegyese

feltör az opál 
szikrázik 
több m int olaj

én a fák vagyok 
az esőerdőben

ne etesd a vadon állatát 
bársony ő
a szabadság bársonya

gyere sakkozzunk 
délben nyíló rózsák között 
a rózsaszín gyarmati házban

az ősi okkerek 
mára debil rokkerek 
a wiszkiben úszó tasmániában

hordj pontot pontra 
partról partra  
teremtsél világot 
álomidőben

ha kinyílok kinyílik a világ 
ha bezárulok a világ megy tovább

rendeljetek verset 
nem hal ki a világ

engem nem bántanak a vadak 
szívemben fehér kakadu énekel

az élmények 
bent
a szavak dobozában 
csapda

édes répavajon 
füstös kengurukolbász

ha az idő  barna spirál 
én pont vagyok 
pont a közepén

Sejtelmesen csillog 
egy körte fémes burka 
Csillag tükre 
fagyott szardínia 
téli éjjel

Vattacsomag leng 
a léghuzatban 
Fennakad egy 
holdsugárszikra 
fehér gyöngyfüzéren

Aztán csend.

Felhővé fakul 
a böszme égi lámpás 
Feléd fordulok puhán  
Hattyútakaró a mínusz tízben

Hajnalodik.

Barátom olvas 
Verse opál hajnalon 
Jégbe zárt bambusz

Repceföld sárga 
Fátyla fanyar illattal -  
töretlen fény-ék.

Láttál-e szépen 
Elszáradó virágot 
Tavasz hajnalán?

Kék medencénél 
Sárga birs bólogat -  nézd 
hogy tavaszodik!

Páragyöngyökben 
A z Akropolisz, télvégi 
Esőben virág

Esőt hajtó szél
Cibál szilvaszín szirmot
Tág mezőn járok

Kert árnyékában 
Magányos magnólia 
Királynő dísze

Tegnap esőcseppek 
Ma napnak fénye arcomon 
Oh, Szamothraké!

Víztükrön levél 
Iszom -  vízesés alatt 
Nárciszok hava

Tengerszem a tó 
Téli nádban jégmadár 
Sajkád, óh, szívem

Indigó égen 
Fagyott citromszeletre 
Jégkutya ugat

Alkony lebben át 
Erkélyen -  sem itt, sem ott 
nem vagyok otthon

Tizenegy évnyi
víz kellett, hogy kimossa
bennem fényedet
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MAROSAN TAMAS

Joggal és körömmel
Miközben hosszasan elmerültem 

a humorban, a nevetéstől fuldokolni 
kezdtem. Megpróbáltam komolyabb 
vizekre evezni, de sajnos akkor a fe
jem kezdett el levezni. És szép lassan, 
cseppenként az egész humor kifolyt be
lőlem. Először térdig ért a drága nedv, 
azután derékig. Mikor a fejemet is el
lepte, újra fulladozni kezdtem...

M egtanultam a leckét: am it ésszel 
nem tudok megoldani, erővel próbá
lom. Az írásban is e módszert a lkal
mazom. Egyik kezemmel megragadom 
a tollat és határozott mozdulattal bele
vágom a másik kezembe. M iután a az 
írói vénát alaposan megcsapoltam, ab
bahagyom az ordítást és vörös betűket 
rajzolva nekikezdek írni. így ni:

Számomra az írás megszentelt alko
tási folyamat, s mindaddig az is ma
rad, ameddig hozzá nem fogok. Mégis 
hiszek írásom gyógyító erejében. 
Elsősorban azokra lehet gyógyító ha
tással, akikhez el sem jut. Akikhez pe
dig írásom mégis eljut, bízom benne, 
hogy a túlélés érdekében öngyógyító 
erőket szabadítanak fel magukban.

Ami mondanivalóm hitelességét ille
ti, fontosnak tartom  megjegyezni, hogy 
olyan régóta gyakorolom az őszintesé
get, hogy majdnem a hazugság szintjé
re tökéletesítettem.

Jelenlegi írásaim  az eddigieknél 
visszafogottabbak. Ezt, kérem tiszte
lettel, ne vegyék rossz néven tőlem. 
Legyenek szíves belátással zöldpárti 
korm ányunk természetmegóvó rendel
kezésével szemben, mely azonnali ha
tállyal betiltja a hatásvadászatot. Már 
azt is csupán zárójelben merem meg
említeni, hogy a válságkezelő nyug- 
díjbefagyaztás következtében a nyug
díjpénztár korcsolyapályává alakult, a 
jogosultak pedig nyugdíjukat jégkrém 
formájában szopogathatják.

A válság sánta kutyaként engem is 
utolért. Nem sok emberi érzés m aradt 
bennem, mióta üzlettársaim  lóvá te t
tek. E rre a tükör előtt állva jöttem  rá: 
szomorúan tapasztaltam , hogy paripá- 
sak a szemeim. Sebaj! - bíztattam  ma
gam. Ha más nincs, há t ebből fogok ih
letet nyeríteni!

Az óévre visszanézve még én is meg
lepődöm: túléltem! Különben nem ezen 
lepődnék meg. Annak ellenére élek, 
hogy nem mindennapi buzgóságomból 
minden napra jutott. Szorgalmammal 
mégis kiérdemeltem az év hangya dí
jat. Kiérdemeltem, s mégis m ás
nak ítélték oda. Meg akartam  halni. 
Elkeseredésemben bevettem egy ma
rék rágógumit, abból a fűszeres fajtá

ból, de mégsem aludtam  el. Könnyen 
megeshet, hogy igazi kérődző vagyok, 
akit a fűbe harapás éltet.

Egy elvakult életigenlő elárulta szá
momra minden idők egyik legnagyobb 
titkát: a remény hal meg utoljára. 
Sehogy nem fért a fejembe: hogy lehet 
az, hogy még mindig élek?

Az újév beköszöntével vágyaim szár
nyakat kaptak. Azóta folyton hátrafelé 
kaparok. Bárm iről is legyen szó, az az 
érzésem, m intha m ár mindent láttam  
volna valahol, valamikor. Pedig a han
gokat hallani szoktam. Meglehet, hogy 
a természet szájáról olvasok. Első de- 
ja  vu érzésem akkor volt, mikor is be
lenéztem egy tükörbe. Természetesen 
azért történhetett meg ez a nem m in
dennapi esemény, m ert valamelyik 
életemben biztosan láttam  m ár tük
röt. Bármilyen furcsának tűnik, a jö
vőre gondolva, elfog a nosztalgia. 
Gyermekkorom ju t eszembe. Egy me
leg áprilisi szombat délután. A gyer
mekek az utcán labdáznak. K itűnő 
labdaérzékük van. Addig rúgdosnak, 
amíg begurulok. Góóól! - ez volt az első 
sikerélményem...

Gyermekkoromat előbb a kam asz
kor, majd kisebb átmenet u tán  a leszá- 
zalékolás követte. Az átmenet autóval 
történt. A fejemen. A leszázalékolás- 
nak  az volt az előnye, hogy olcsóbban 
lehetett hozzám jutni. Nem rajtam  mú
lott, hogy senki sem élt e folyton visz- 
szatérő lehetőséggel.

Józan eszemet a honvágy élte
ti. Biztosan azért szokott hosszú idő
re elmenni. A honvágyat kezelni, tud
ni kell. Valahányszor honvágyam van, 
otthon maradok.

Eddigi túlélésem többek között az 
ösztöneimnek köszönhetem. Azt azon
ban nem tudhatom, hogy mi történik 
m iután ösztöneimet is túlélem.

Hitvilágom napi rendszerességgel 
ápolom. Attól félek, hogyha a lelkieket 
elhanyagolom, hitem bezöldül és meg- 
savanyodik ak ár az imádkozó sóska.

Feltétlenül vigyáznunk kell a r
ra, hogy lelkünket mely irányba nyit
juk  meg, m ert könnyen megtörténhet, 
hogy az olykor jogos büntetést igazság
talanul a testünkre szabják ki. Úgy 
járhatunk  mint egy bizonyos Korpos 
nevű szellem, akit elítéltek, de nem 
m int tettest, hanem  mint testest.

Elsődleges dolgunk ebben az úgyne
vezett életben, hogy úgy nevezzük: élet. 
Az élet pedig borotvapengén táncoló- 
nak tartom . Legfontosabb feladatunk 
tehát az, hogy mindent megtegyünk 
az örök ritm us fenntartása érdekében, 
azáltal hogy túlontúl fiatal testünk
kel felzárkózunk ősöreg lelkünk mellé. 
S akkor a nirvánvaló megvilágosodás
ban végre elérhetjük saját inkompe
tencia szintünket.

Megvilágosodásom érdekében tücs
köt, békát összehordtam, de úgy tűnik  
hiába, hisz hozzájuk képest még én is 
versenyképesnek tűntem . Saját fényem 
híján, bogaras lettem. Enyhe megvilá
gosodásomat a szentjánosbogárnak kö
szönhetem. Azóta otthonosan mozgok 
az ízeltlábúak körében. Bizonyos testi 
hiányosságaim m iatt mégsem lett be
lőlem kitinpáncélos lovag.

Emberi kapcsolataimban megta
pasztaltam  az elidegenedést. Rájöttem, 
hogy mi emberek oly annyira idegenek 
vagyunk egymás szám ára, hogy csa
kis együtt lehetünk igazán magányo
sak. A szerelemben sincsen másként. 
Hiszen a szerelemben két szív eggyé 
válik, tehát ez is magányhoz vezet.

Az egyedüllétből sok férfi menekül a 
magányba. Ami a nőket illeti, legalább 
két féle magányos nőtípust különböz
tethetünk meg. Az egyik szeret öltöz
ni, a másik pedig vetkőzni. Mindegy, 
hogy melyiket választod, mindkettő 
sok pénzbe kerül. De ez nálam  nem 
számít. Mert a sorscsapások ellenére 
is annyira gazdag vagyok, hogyha éle
tem végéig egyetlen szalm aszálat sem 
tennék keresztbe, akkor is minden nap 
jóllakhatnék szalmával. Mégsem sike
rü lt senki kegyeibe kérődznöm. Pedig 
semmi baj a virtusommal. Még a ne
mi vágyam is magyaros. A kámaszut- 
rá t is paprikásán kedvelem. A pásztor
órát pedig nemcsak juhok, hanem  még 
pásztor nélkül is el tudom képzelni. 
Egyszer ta lán  még nekem is összejö
het. Ami pedig leendő partnerem et il
leti, őszintén remélem, hogy ő szintén 
reméli...

Egy dolgot mindenképpen tisztáz
ni szeretnék. Nehézségeim ellenére én 
nem adom fel a küzdelmet. Joggal és 
körömmel ragaszkodom az arány kö
zépúthoz annak  tudatában, hogy ami 
nem pusztít el, megerőltet.
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Ki vagyok én, 
nem is tudom
Farkas Árpád 
Búboló
Lelkem hópihéin tisztába tennélek 
te génmódosított erdélyi lélek, 
versem kannájával locsolgatnálak, 
mielőtt nyelvedre szárad a nyálad,

pendelye lennék az ágyékodnak, 
honnan a porontyok nem potyognak, 
melltartója elaszott emlődnek, 
hová kidülledt szemek nem lőnek,

jó magvaimmal megtermékenyítném 
petyhüdt ágyásod a sövények mentén, 
bokrokon sok rokon hajtásom nőjön, 
mikor a hold lemegy és a nap följön.

Király László 
Ágyúnaszád
... ahányszor feléd 
elindul egy naszád 
rímek hímzett hajóján 
nyálazik a szád 
És tovább tovább 
csordogál 
álmos hajnalokon 
paplanodon

Halszagú perditák 
kapták be a horgot 
előled mafla nyafka 
ha lő az ágyúnaszád 
megnyalhatod golyóit 
kamatra
hogy a vasmacska 
kúrna meg.
Hoppá.

Parti Nagy Lajos 
Gerlevér a Berlinerben

(Wedelka Vámpi szófejtéseivel)

A gerlever az nem német, se angol, 
tán gerle vére, vagy gerlelepény, 
se excaliburális fel nem hangol, 
lehet zombi, de leginkább kretén,

ha penődik, tán órára kenődik, 
az imbisz végre talál: hidegtál, 
a liner: síkos, fájn, le is nyelődik: 
ha szopsz ceruzát, fekete a nyál,

a gigerli piperkőc, agya báva, 
ki gigerlint karcol Grál kehelyén, 
kokottan ott klott-reverrel nyakába

------------------- HELIKON-----------------------
tölt gerlevért sok habbal tetején 
a Berlinerben, s ne nem áll be a szája, 
míg láng lobban Merlin fülén, szemén.

Bállá Zsófia
Amiben élsz, az a homokórád
Ahogyan élsz, majd csodájára járnak, 
minden percecskéd beillik hazának 
piciny alkotmánnyal, kormánnyal ellátva, 
csöpp kis Magyarország, pindur Erdély, hátha 
szlovákkal, szerbbel összeszoknak végre 
a homokórában, s fordítod földre, égre, 
hol egyik fejéről folyik le a homok, 
hol a másikban enged ki a torok,
Dunát sem terelik egyre összevissza, 
homokod a vizet gyorsan mind felissza, 
s mikor legutolsó szemcséd is elpereg, 
minden igaz lélek teérted kesereg.

Karácsonyi nosztalgia
Kis angyalok, hozzatok, Jézuskák, 
pár mézeskalácsot és buktát, 
cicuskát, ó, mely dorombol is, 
lehetne melléje ó bor is,

régi házat, fehér lepedőket, 
barikákat, verset legelőket, 
egy kis Fellegvárt, hozzája lekvárt 
mi a kanyarban, kamrában megvárt,

apró hegedűcskét, amely a nótám 
elhúzza édesen fülembe, ó, tán, 
jaj, én rozsdafolt, otthon is idegen 
ülök kilyukadt fotelként idebenn,

körben keringő porban az atkák, 
elmúlt éveim ajtóm nyitva hagyták, 
angyalok, télapó, édes Jézuska, 
ó, bár lehetnék még egyszer szép fruska!

Karácsonyi Zsolt 
Égi kilometrik
Csak én lehetek holdkóros legény, 
ki mászik álmok meredek egén 
a Nagy Medvét farkánál ragadva, 
számban Fiastyúk püspökfalatja,

károghat rám varjú száz határon, 
bégethet juh, túljutok a nyájon, 
mely ilyenkor horkol az akolban, 
s nem tudja, hogy eszmény hona hol van,

de én megyek, kilometrik sorban 
marad el mögöttem csillagporban, 
súlyos terhet cipelve a vállon 
világunk képemre átfirkálom,

nem lesz ottan marhabőgés, csorda, 
baromságot mely szarva közt hordja, 
de lesz Bacchus, kőszáli bakkecske, 
amely neked Tejútról tejel le,

tartja minden rendes fel a bögrét 
hörpinteni habzó egekből lét,
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ott a világvég is egyet szökve 
arrébb lökhető lehet a ködbe.

Király Zoltán
Pogány fohász
Adj uram tenger józan észt, 
hogy elihassam az egészt, 
hogy szeressen mindenki úgy, 
ahogy utál fű, fa, út, 
legyen minden ellenségem 
nyárson sülve eleségem, 
verseimnek rajongóit, 
ha van egyetlen, agyonkólintsd, 
nem kell gyerek, sem palota, 
a józan ész szűk kaloda, 
csak azért adjál józan észt, 
hogy elihassam az egészt.

László Noémi
Ki vagyok én, nem is tudom
Én nem tudom, ki, mi vagyok, 
naponta tesztelem magam, 
töröm meztelen agyam, 
hogy vajon ki és mi vagyok,

talán vízkő, talán szurok 
vagyok edények fenekén, 
onnan nézek ki feketén, 
szitakötőt is leszúrok,

amely vágyak áramában 
kering éjszakáim felett, 
s megfúl, mint egy szárny aszegett 
álom álmom ágytálában,

de lehetnék dió, alma, 
töröm, rágom egyre agyam, 
csak eszem naponta magam, 
s nő alma- s dióhéj halma.

Gál Éva Emese
Amurok törvénye
Szürkülő hajad az örök törvény jele, 
köröd bezárul, mondhatnám hurok, 
a hurok az kör, ugye, együtt élni vele, 
s törvény, hogy egyszer elfogy a murok,

melynek körét rágod, mint téged az idő, 
egymást eszi az ember és murok, 
és egymásból újra mindegyik kinő. 
az ember, a törvény, a hurok és murok.

Lövétei Lázár László
Telik a semmi
Minden napom ugyanúgy eltelik, 
addig teszem-veszem a semmit, 
nincsen érzésem, nincsen indulatom, 
ahogy nem tudni, hogy indul atom 
útjára, úgy keringek, fing a gatyában, 
nem bízva magamban, sem az atyában, 
konyhában kések és villák és vájlingok 
között eltévedt döglégyként átingok,

budiban nem is én törlőm a fenekem, 
tükörből nem orrom telik ki kereken, 
ablakon kinézek, benézek, ki érti, 
ablakszem, emberszem egymást mire nézi, 
befekszik mellém a tér meg az utca, 
szobám meg odakint a labdát rúgja, 
stb. tovább nem is feszegetem, 
a semmi semmi, mert semmibe veszem.

Balázs Imre József
A vidra titka
A vidra magányos túlélő, borotvája 
a víz éle, tükrében pödri bajszát, 
folyékonyan beszél több vidranyelvet, 
de nem használ obszcén szavakat, 
értelmező szótára a vér paskolta part, 
cickány visítás, foggal metszi a torkot, 
nem kárörömmel, farkával írja 

a Vibrátor könyvét saját használatra, 
a vidra szőre szőrösebb a szőrnél, 
fülével hallja amit nem hall, minden 
gondolata vegytiszta szürkeállomány, 
a vidra nem jár piacra, bankba, 
moziba, ahol céllövők lesben állnak, 
a vidra túlélni szeretne téged is, te sunyi 
dilettáns, orvvadász, te plagizátor, 
te vidraátok.

Böszörményi Zoltán
Majorana a tengeren
Majorana fürödni megyen, 
de lecsúszott a fürdőgatyája, 
oly hirtelen merült le alája, 
mit tehetne tengeren meztelen,

kérte a cápát, meg a tonhalat, 
hoznák fel neki, mert a parton, 
hölgyek és urak, ó pardon, 
gyerekek serege ott szalad.

Végül este sötét lepelébe 
bújva lakását valahogy elérte, 
korgó gyomorral, jó falat

készült gyorsan, bor a pohárba, 
nem is veszett semmi se kárha, 
cápát evett és tonhalat.

Nagyálmos Ildikó
A gyönyör emeletei
Te vagy az én emeletem, 
hová magam emeltetem, 
ezeregy éj édes éden 
rühes világ ellenében, 
surran a lift szerelmesen, 
kinyomhatod két szép szemem, 
utánad csordul a vére, 
ha valahol utolérne, 
szívem két kamráját tálcán 
hozom, kompót, köret, fácán, 
legyél habzsoló vadállat, 
hogyha nem vagy, kitalállak, 
minden fürdőszobafalon 
borotvahabodat nyalom.

KilometriK
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TÓTH MÁRIA

Fahalász
Nevelőanyámnak udvara volt, mint a 

Holdnak. Amikor nyolcéves koromban 
bevittek szép, tornyos házába, mukkan
ni se mertem, de menten megéreztem, 
hogy egy erős akaratú asszony bűvköré
be kerültem; állt előttem se kövér, se so
vány alakjával, még fiatalos nő küllemé
vel, szürkéskék szemének tekintetét rám 
vetette, és én egy pillanat alatt le voltam 
győzve. Nem sietett megsimogatni, csu
pán azt kérdezte tőlem:

— Magdika, te tudod, mit jelent parí
rozni?

Bámultam, de amúgy hallgattam, 
mert fogalmam se volt az ismeretlen szó 
mibenlétéről. Tagadóan ingattam a feje
met, ahogyan a szót nem ismertem, úgy a 
sorsot se, ami rám várt.

Nevelőanyám egy egészen kicsit köze
ledett felém, majdnem rám hajolt.

-  Parírozni itt, Arad környékén azt je
lenti, hogy saját akaratodból behódolsz 
valakinek, saját akaratodat legyőzve 
szolgálod. -  Kiegyenesedett, és csak úgy 
maga elé mondta a szavakat: — Igen, igen, 
ez kell nekem, egy kis szőke, angyalarcú 
szolga... Hát ehhez tartsad magadat.

Álltunk a kertben, a napfényben, és 
csöppet se voltam ijedt, raplis, rossz ter
mészetű, öreg nők keze között nevelked
tem és ezzel egy csapásra én is bevetőd
tem nevelőanyám udvarába. A magyar 
anyák, ott, Dél-Erdélyben nagyjából a né
metek nevelési módszereit vették át, ez 
volt az a bizonyos porosz szigor... Én lát
tam Soborsinban olyasmit is, hogy kis
lányokat büntetésből hideg vízzel te
li lavórba ültettek. A lánykák alaposan 
felfáztak, és egy életre megbetegedtek. 
Nevelőanyám, aki patikában dolgozott, 
orvosok mellett, ilyesmit sose tett velem. 
Ezt az egy büntetési módot kihagyta, a 
többit viszont mind alkalmazta. Engemet 
nevelőanyám akkor még nem szeretett, 
arra később fanyalodott rá, tehát enge
met nem sorolt barátnői, jóismerősei kö
zé, én valami olyasmi lehettem, mint az 
apród a király udvarában. Nyikkanás 
nélkül paríroznom kellett. Szénács nagy
mama, ha azt hitte, hogy én nem hallom, 
szarzsáknak titulált. Én ezt hallottam, 
de eszes gyerek lévén fel se vettem, ma
gamban úgy gondoltam: végső soron min
den ember szarzsák.

Nevelőanyámnak sok barátnéja volt s 
ezek nem holmi pórnők sorából kerültek 
elő, hanem a falusi intelligenciához ta r
toztak. Ha tésztát sütöttek, ha palacsin
tát, szilvás gombócot főztek, kis tálká
ban, amit fehér szalvétával takartak le, 
a térdig érő hangában, azt nekem kel
lett házhoz szállítanom. A barátnők meg
simogatták a fejemet: ó, te szegény ár
va... — és kötényem zsebébe néhány lejt 
dugtak. Megfürödtem a szánalomban, s 
ezért boldogan voltam küldönc. Vasárnap 
Tótváradra mentünk misére, mert ott 
volt a pengetős-mise. Egy ősz hajú, szög
letesen nagydarab ember, amúgy úri ki
nézésű, valami furcsa jelenség, pirosra

festett hangszerrel kiállt az oltár elé és 
a hívők örömére szenténekeket adott elő. 
Orgona híján ez volt a zene. A nyanyák 
boldogan énekelték a szent szöveget, még 
csak ez volt az igazi áhítat, a lélek szinte 
kivetkőzött magából s az Istennel lépett 
közösségre. A ministráns persellyel járt 
körbe, s a begyűlt összeg fele a pengetős 
előénekesé lett. így egyeztek meg a plé
bánossal. Később, a templomkertben, ne
velőanyám s a mellette álló női csoporto
sulás a művészi teljesítményt dicsérte, s 
akkor a Mariska nevű nevelőanyám meg
hirdette:

-  Magának, Andor úr, meg kellene nő
sülnie... Legfőbb ideje lenne...

Nevelőanyám udvara, a jó ismerősök, 
a barátnők sürgősen rábólintottak, és azt 
bizonygatták:

-  Igen, igen, van egy szép nyugdíja, fi
nom, zenéhez értő lelke, na és egyáltalán, 
maga a fahalász...

Ezt Andor úr, hóna alatt a piros bala- 
lajkával, amit egy orosz hadifogoly készí
tett jóatyjának, majdnem alázatos mosoly- 
lyal summázta.

-  Még nem jött el az ideje...
Felültünk egy szekérre és hazakocog

tunk Soborsinha. A kapuban Szénács 
nagymama várakozott ránk és mindig 
azt kérdezte:

-  Na, és miről prédikált a pap?
A pap mindig ugyanazt a témát ismé

telgette, már ami belefért az egyházi év
be. Az öreg nők lehunyt szemmel szun
dikáltak, ők már kívülről tudták az 
egészet. Nevelőanyám, amíg terítette az 
ünnepi asztalt, egyfolytában lelkende
zett:

-  Andor úr ma is nagyon szépen pen
getett...

És akkor előtört belőlem a kérdés:
-  Hogyhogy fahalász az Andor bácsi?
-  Úgy, hogy ül a csónakjában és egy 

kampóval behúzza a fát. Sok fa úszik le 
a Maroson. Mi is vettünk már tőle fát... 
De tudom, Istenem, hogy szerzek én egy 
jó asszonyt az Andor úrnak...

Később jöttem rá, hogy nevelőanyám 
biztos és szerencsés kézzel nyúl bele má
sok sorsába, ha már az övé végleg és vég
zetesen el volt rontva, csak úgy, a maga 
örömére foglalkozott házasságközvetítés
sel. A zárdában sokat kézimunkáztunk 
és nevelőanyám megtanított zsebkendőt 
azsúrozni. Az eljegyzéskor az ara azt ad
ta a vőlegény-félének, és az esküvő után, 
a friss házasoktól, nevelőanyám egy es
ernyőt kapott ajándékba. Bennem sejlett 
egy olyan felismerés, hogy nevelőanyám 
nem egészen normális, ha ilyesmire pa
zarolja az idejét. Biztos voltam benne, 
hogy bent, Aradon nevelőanyám udvara 
majd eltűnik. Tévedtem. Aradon is, u t
cán, piacon, üzletekben, megismerke
dett nőkkel, fiatalokkal, idősebbekkel, 
s tovább növekedett az udvara. Arra ne
szeltem fel, hogy délutánonként már ka
réjban ülnek a nők mellette. A prolinők 
bejártak jobb házakhoz takarítani, ám 
nevelőanyám ide nem süllyedt le. A vá
rosi barátnők titokzatos, kissé miszti
kus, nehéz sorsú nők voltak, hurcolták 
végzetüket. Aki első, aradi periódusá
ban hozzá egészen közel került, az egy 
Matúz Böske nevű nő volt, aki már évek

óta zsákokat varrt a Cukorgyárban. 
Akkoriban nyoma sem volt holmi mű
anyagzsákoknak. Matúz Böske minde
nestől pitiáner egzisztencia volt, nem 
dúskált földi javakban. Azt pedig, hogy 
milyen lehet ágyban szeretkezni egy fér
fival, már régen -  válása óta -  elfeledte. 
Reggelire melaszos kenyeret, délben, rizs- 
zsel dúsított krumpliíevest kanalazott 
be, este csészényi tejet. Ettől a diétától 
majdnem mindig enyhe éhség gyötörte, 
éjszakánként viszont tündéri látomáso
kat álmodott.

Nevelőanyám, a női sorsok bátor alakí
tója, egyik délután emigyen szólott barát - 
néjához:

-  Neked, Matúz Böske sürgősen férj
hez kellene menned a fahalászhoz...

A régimódi, Soborsinban kifaragott 
ebédlőbútor között ámulat csörömpölt 
cserepeire. Matúz Böske hirtelenjében 
azon meditált: ugyan kicsoda lehet ez a 
furcsa mesterségű idegen. Életében még 
sose hallott fahalászról.

Nevelőanyám a támlás széken ült, me
reven kihúzott derékkal, mint általában 
az öreg lányok, nem is ülés volt ez, ha
nem trónolás, a helyzet magaslatán... A 
lábánál, valamivel alacsonyabb ülőalkal
matosságon, Matúz Böske, a kihallgatott 
barátné, aki egészen halkan lehelte ma
ga elé a szavakat:

-  Ilyesmit, hogy fahalász, én még nem 
is hallottam. Az mi a slógütés lehet? 
Mariska kedves, te csak tudod...

A jelenetbe elfészkelte magát egy csepp 
bolondéria is.

-  Matúz Böske, te csak ne bakafántos- 
kodjál, a fahalász reggel beül a csónak
jába és egy kampós rúddal kihalássza a 
Maroson leúszott fát. Aztán szépen elad
ja. Jó üzlet... Andor úr snájdig egy férfi, 
elhiheted nekem, szóval ez még férfi... — 
s a férfi szót rejtett értelemmel hangsú
lyozta, értsen belőle a másik nő.

Ennyi kellett Matúz Böskének, kis
sé táskás arca hirtelen kivörösödött, két 
kezét a szemére szorította és azt nyögdé- 
cselte:

-  Jaj, nem, nem... -  s ezzel ültéből fel
ugrott és kirohant a szobából. Nem ered
tünk a nyomába.

Nevelőanyám rámnézett, most egye
nesbe nekem szánta a kérdést:

-  Hát ezzel meg mi van? Most elsza
ladt... -  s magában az ő tervét bogozgat- 
ta, s ez emigyen hangzott: amire egy em
ber képes, arra minden ember képes.

Én lehajtott fejjel hallgattam, s ezt 
nevelőanyám szintén a parírozás egyik 
módjának fogta fel, mindenesetre a tisz
telet jeléül. Márpedig ez részemről keve
sebb volt a behódolásnál, de jóval több az 
engedelmességnél. Egy kis csodálat is ve
gyült belé.

Másnap szilvaízes gombóc készült 
ebédre, nevelőanyám abból küldött Matúz 
Böskének néhányat.

Matúz Böske beeresztett és szemrevé
telezte a gombócokat.

-  Aha, gombócok, kedves nő ez a te 
anyukád...

O most nem ért rá megrendülni és 
mást megrendíteni. Fegyelmezett nő lé
tére nem kapta ki a kezemből a tálkát. 
Én pedig nem segítettem rajta apró, kis
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szavakkal, hanem hallgattam. Álltunk a 
konyhában és szemléltük egymást. A vé
gén Matúz Böske rámtört a szavakkal, 
mert ki akart deríteni valamit.

-  Miután tegnap este elmentem, a 
Mariska mit szólt?

-  Semmit, ő nem túl beszédes...
Matúz Böske érezte, ha be akar újból

térni nevelőanyám udvarába, valami üze
netet kell küldenie.

-  Tedd le szépen a tányért az asztalra, 
majd én este hazaviszem.

Este, amikor a falióra elkongatta a ha
tot, belépett hozzánk Matúz Böske. Arca 
meglehetősen püffedt és sápadt volt.

-  Visszahoztam a tányért...
Nevelőanyám rábólintott, hogy látja,

és rátért a lényegre:
-  Na, és meggondoltad magadat?
Matúz Böske ülepe alatt nyekkent a

szék.
-  Tudom is én...
Nevelőanyám kissé előrehajolt, mintha 

ily módon akarna közelebb jutni Matúz 
Böskéhez.

-  Mit kínlódjál te  i tt egyedül? A Mihály 
vasárnap  levisz bennünket Tótváradra 
autóval, a misére. Andor ú r ott előéne- 
kes, m egnézheted alaposan m agad
nak. Minden úgy kell tö rtén 
jék, m in tha véletlen lenne s a 
tem plom kertben majd bemu
ta tlak  egym ásnak. É rtek  én 
az ilyesmihez, bízzad csak rám  
m agadat. A ztán mise u tán  le
u tazunk  Zám ra, oda m inden 
m agyar asszonynak el kell 
mennie évente egyszer...

Matúz Böske újfent csak 
ámuldozott.

-  Hát utóvégre mi van ott?
Nevelőanyám nagy magyar

volt, s ez szavaiból rögtön ki is 
derült:

-  Zámnál volt a Nagyma- 
gyarország határa. Én ott 
kimegyek a határba, letér
depelek az anyaföldre és meg
csókolom. Ez az Arad-mel- 
léki nők Mekkája, az úribb 
nőké, akik eléggé magya
rok is... ismerik a történel
met... — Szánakozva pislantott le Matúz 
Böskére, aki meglehetősen műveletlen 
teremtés volt, benne nevelőanyám a pri
mer jóságot becsülte, és azt, hogy jó há
ziasszony, kitűnő savanyúságokat tett 
el télire. A mi éléskamránkat is ő rakta 
tele savanyúsággal.

Matúz Böske, ebben a kora esti órában, 
totálisan megadta magát.

-  Ha te mondod, Mariska kedves, biz
tosan igazad van. Felőlem mehetünk 
Zámra.

S a következő napokban, vasárnapig, 
nevelőanyám kivirult, ha mellette vol
tam, csak úgy fölmondta az elkövetke
ző eseményeket, aminek egy lényege volt: 
nagy dolog, ha két ember egymásra talál. 
Képeslapot írt Andor úrnak, tudatta ve
le, hogy vasárnap kivonulunk a misére. 
Utóiratban még annyi állt: magára egy 
nagy meglepetés vár, higgye el, az lesz... 
Nevelőanyámnak voltak napjai, amikor a 
férfiakat félistennek, a nőket istennők
nek vélte.

Major Andor, aki titkár volt a község
házán, onnan ment nyugdíba, a képeslap 
vételekor kellőképpen meglepődött. A kö
zségházi szolgálat után annyira elege lett 
a Földből, hogy csak a folyóra, erre a zöld, 
selymes magányra vágyott. A csónak, 
amit a tatának csináltak az orosz hadifog
lyok, akik a Volgáról vetődtek ide, ott várt 
rá a színben... A fahalász soha életében 
nem kapott képeslapot, mert azon az em
berek valami szentimentálisát, kissé ér
zelgős üzenetet továbbítanak egymásnak. 
S ha Mariska nagysád küldte, aki úrinő- 
féleség volt, az már maga volt a sejtelmes 
titokzatosság. Major Andor okos, olvasott 
ember volt. A kérdés a meglepetésről el 
volt ültetve a fejében. Tudta, hogy alig van 
kegyetlenebb élethelyzet a várakozásnál. 
Látta az aradi színházban a Godot-ra vár
va című színdarabot, amit az a fapofájú ír 
pasas, a Beckett nevű írt. Abban a drá
mában, végsősoron, nem történik semmi, 
csak elfolyik az idő, mint a víz a Maroson. 
A fahalász néha elsiratja a régi Marost, az 
ő anyja, ülepítés után, még ivott is a vizé
ből, most koszlottan folyik el a kert vég
ében. O már csak fát húz ki a folyóból és 
néha halászik is, szép, kövér harcsákat, 
pontyokat fog ki magának. Az ő szakmá

ja ismeretlen, titokzatos, itt, a faluban so
ha senki nem hallott róla. Ezen a héten 
Andor úr nem tett egyebet, főleg várako
zott, mintha Godot-ra, ugyanis kevés fa 
úszott le a folyón, de a hálója dugig megtelt 
hallal. Odaállt a bolt elé és árulta a halat, 
a szomszédoknak ajándékba is adott belő
le. Szombaton aztán tökmagolajban kirán
totta a pontyokat és levitte a pincébe, az 
volt az ő hűtőszekrénye. És ezen a napon 
még annyit vitt véghez, hogy elhelyezke
dett az ülőkádban és alaposan lefürdött... 
A konyha melegében jólesett lustálkodnia 
a meleg vízben. Jöhet a vasárnap, a megle
petés. Igaz, Beckett darabjában Godot so
se tűnik fel, csupán betér egy fiú és meg
hirdeti, Godot üzeni: jönni fog. És szombat 
este Tótvárad felett sült hal illata úszott 
el, betöltötte az egész falut.

Nevelőanyám holdudvara nőttön-nőtt. 
A tartós és végleges kilátástalanság ér
zése hirtelen szűnt meg. Ilyen összefogás
ra csak a nők képesek, akkor, ha egy erős 
markú lény a tarajuknál fogva elkapja 
őket és irányítja: most pedig az követke

zik, hogy Matúz Böskét férjhez kell ad
ni. Nevelőanyám kivirult, arca, ami nem 
volt szabályosan szép, most olyanná vált, 
mint egy csodálatos, különleges virágke- 
hely. Egyedi lett, mert az adakozás peri
ódusában volt, s ezt durva apám is ész
revette, mert esténként kulcsra zárta a 
hálószoba ajtaját. Goethe azt mondta: 
„Szívesen becsapnám magamat. Ó, csak 
legalább sokáig tartana...” És tartott. 
Nevelőanyám ezekben a napokban újból 
nevetett, és tudott dolog, hogy a nevetés 
fölötti uralom élet és halál kérdése, kö
tés vagy oldás kérdése. A nevetés belül
ről tört elő és végleg Matúz Böske ajká
ra fagyasztott minden kétkedő kérdést. 
Nevelőanyám feszt azt hangoztatta: és te 
úgy add elő magadat, mintha mindez me
rő véletlenség lenne...

A fahalász régimódi férfi volt, Matúz 
Böskének képeslapokat küldözgetett s az 
ceruzával válaszolt is neki. A végén, há
zasságkötésük után, ezeket a relikviákat 
egy meggyfából faragott dobozba helyez
ték el, és néha, esti órán, elővették, néze
gették, forgatták, ez volt az ő szentimen
tális múltjuk, amit tisztelni lehetett. De 
erre majd a jövőben kerül sor, ez egyelőre 
ködös bizonytalanság.

Nevelőanyám megál
lás nélkül oktatta Matúz 
Böskét:

-  Te egyelőre ne gon
doljál a fahalászra. Andor 
úr most még nem létezik 
számodra, te lélekben 
készüljél fel a vasárnapi 
misére, mert a vallás az, 
ami az embereket össze
köti egymással.

Matúz Böske sóhajtást 
hallatott, ami olyan volt, 
mint egy vackába bújt, 
beteg állat fájdalom-jel
zése.

-  Jézus Máriám, hogy 
te milyen egy okos nő 
vagy, Mariskám! — s ez 
egy öreg nő belenyugvó 
megnyilatkozása volt.

Nevelőanyám emigyen 
folytatta:

-  És úgy tudd meg, hogy egy valami
revaló nő mindig csodálkozik, az nagyon 
imponál majd a fahalásznak, mert ez 
majd olybá hat, mintha te állandóan fel
néznél rája, a férfira...

Matúz Böske mindenre rábólogatott, 
ő már az egész ügyködésbe beleegyezett. 
Tárgy volt nevelőanyám kezében. Nézte 
megszépült, viruló nevelőanyámat, és 
imádta.

A barátnék holdudvara régi kacatokból 
toalettet produkált Matúz Böskének, itt 
is nevelőanyám dirigálta a menetet, ami
kor meghirdette, szinte parancsba adta:

— Márpedig toalett nélkül nem megy. 
Előbb a ruha kell elvakítsa a fahalászt. 
Mindig a ruha dobja fel az embert...

Apám a gyárban elkérte a kis kami
ont, mondván, hogy elvtársi piknikre vi
szi a nőket. Varázslatos szó volt ez akko
riban, minden párttitkár szíve megnyílt 
előtte, jöjjön hát az elvtársi piknik, tea
délután.

(folytatás kövekező számunkban)

Iliria Voinea: Mellszobor
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SZŐCS ISTVÁN

M iért is? M iért is?
„Régi dolog, hogy az angol főképp a 

szegénységtől, a francia a nevetséges
sé válástól, a spanyol az ördögtől, az 
orosz a cártól fél. Ha engem, aki sze
rencsémre magyar vagyok, megkérdez
nek, mitől aggódik leginkább a magyar 
-  hajlandó vagyok az egész nemzet ne
vében kikiáltani, semmitől sem olyan 
rettenetes mértékben, mint egy elfajult, 
hűtlenné lett magyartól! Ezek az irigy
ségtől, gőgtől szaturált különlegessé
gek nekünk, magyaroknak mindenkor 
többet ártottak, mint minden más.”

(Széchenyi István)
Amikor a rendszerváltozás előtt Bu

karestben megjelenő országos magyar 
nyelvű napilapnál dolgoztam, volt egy 
szerkesztőségi titkárunk, eredetileg 
sportújságíró: kevés embert ismertem, 
akiben oly heves magyargyűlölet izzott, 
pedig sült magyar származású volt, ál
landóan méricskélt, nehogy a magyar vo
natkozású híranyag túltengjen, nagyon 
vigyázott a szerzők etnikai hovatarto
zásának arányaira; a kisebbségi érdeke
kért írt cikkeket egyszerűen magyar uga
tásnak minősítette. Senki semmi látható 
okát nem tudta kideríteni viselkedésé
nek. Annak sem, hogyha olyan rossz vé
leménye van rólunk, miért tartózkodik 
magyar környezetben? A rendszerválto
zás után megkereste azt a sorvadt kiad
ványt, amelyet a legkevésbé lehetett vol
na bármilyen magyar érzület nyomaival 
megvádolni, semmi szükség nem lehetett 
ott rá, de azért ő ott volt.

Ismertem még hozzá hasonlót magyar 
íróban, művészben, köztisztviselőben; 
egyiknek- másiknak, ha volt is „odaátról” 
némi mellőztetésben része, nem olyan fo
kú, hogy indokolta volna gyűlöletét.

Könnyebb megérteni azokat, akik 
karrierizmusból voltak ilyenek. 
Marosvásárhelyen például egy előkelő 
„úri elvtárs” ahogy a helyi közhumor em
legette. Apja tudós hírében állott, anyja 
egy időben magasrangú állami tisztvise
lő. O az autonóm tartomány művelődési 
ügyeiért felelős alelnök.

Gondosan böngészte beosztottjai ká
derlapját, s ha valakit is bármilyen kis 
baleset ért a rendszerhez való viszonyá
ban, igazságügyi vagy adminisztra
tív téren, azt azonnal kigyomlálta, az
zal a záradékkal, hogy szellemi munkát 
nem végezhet. Közismertté vált esete: a 
Székely Népi Együttes egyik műsorának 
a hivatalosságok által megszemlélt fő
próbáján mindenki nagyon meg volt elé
gedve, ideológiai és művészi szempontból 
egyaránt. Akkor ő felállt: „Mindamellett 
a műsor első és utolsó száma, valamint a 
szünet előtti utolsó és a szünet utáni el
ső műsorszám nem lehet magyar!...” Még 
a román elvtársak is csak néztek: micso
da kívánság ez? Dehát ha ezek a mindig 
akadékoskodó kisebbségiek így akarják, 
ám legyen.

Aztán valakinek mégiscsak sikerült ki
billenteni a székéből: nem találták még fel 
azt a fúrásálló mellényt, amely a széke
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lyeknél is bevált volna. Napok alatt hihe
tetlenül megváltozott. Fogadta az ember 
köszönését, sőt, előre is köszönt. Valahogy 
kievickélt nyugatra s egy ideig a nemzeti 
vértanúság koszorúját próbálta fejére il- 
lesztgetni. Szüksége volt ezután is arra, 
hogy valami extra minőség védelme alá 
helyezkedjék. Mondhatnánk, ezek kivéte
les személyiségek, akik állandóan látha
tóvá akarják tenni kapcsolatukat a hata
lomhoz. Sajnos azonban tömeges jelenség! 
Még ideális települési arányok mellett is, 
úgy tűnik, a beolvadás a többségben, húsz
huszonöt évenként 7-8 százalékos. A szór
ványvidéken egész kísérteties a helyzet: 
néha egy-egy harmadfalunyi magyar há
rom-négy évszázadon át is tartja magát, 
máskor egy emberöltő alatt nyomtalanul 
eltűnik, esetleg csak egy magányos ha
rangozó marad hátra.

Hol kezdődik, hol alakul ki az ilyen 
vészhelyzet? Annak idején készült egy 
„anyanyelv- birtoklási” felmérés, Beke 
György cikkekben is elmélkedett felette: 
az általános iskolák ötödik osztályában 
a tanulók szebben-jobban tudtak magya
rul, „gazdagabb volt a nyelvi eszköztá
ruk”, mint a nyolcadikban, illetve a ki
lencedikben! Pedig utóbbiaknak több és 
többféle tankönyvük volt stb. A fő kü

lönbség az első négy osztályhoz képest: 
a tantárgyakat felsőfokú képesítésű szak
tanárok oktatják! Hosszú időn át meg
megkérdeztem a frissen végzett magyar 
szakos tanárokat: hogyan készítették fel 
őket az egyetemen arra, hogy tanítvá
nyaik immár a kétnyelvűség körülmé
nyei közt fognak felnőni, vagy ha nem is, 
naponta lesz alkalmuk nyelvi konfrontá
cióra. Csak bámultak rám, legfennebb a 
hátam mögött legyezgették a homloku
kat, s mondták, hogy süsü.

(Ugyanúgy, ahogy nem készítették fel a 
tanszemélyzetet az általános koedukáció 
bevezetésekor felmerülhető problémákra. 
Azt hiszem, mai napig sem. Legfennebb a 
takarítónőket, a külön vécék miatt?)

Mindjárt közel százévnyi kisebbségi 
létforma alatt a tanügy és a felsőoktatás 
nem kapcsolt: az anyanyelvi órák nem le
hetnek olyanok, mint más tantárgyaké, 
még olyanok sem, mint Magyarországon. 
Nem arra van szükség, hogy a nyelvtu

domány időnként változó feltételezése
it besulykolják a tanulókba (úgyis elfelej
tik abban a pillanatban, amint végeztek 
az iskolával), hanem hogy tudatosítsák 
anyanyelvűk sajátosságait, megismerjék 
színeit, gazdagságát és megtanuljanak 
igenis élvezetet szerezni maguknak irodal
mi szövegek olvasása által! Minden iro
dalmi alkotás megszerkesztésének egyik 
fő szempontja a captatio benevolentiae, az 
olvasó jóindulatú érdeklődésének a fel
keltése. Ez viszont az irodalomórák mód
szertanából teljességgel hiányzik. Csupa 
ideológiai és irodalomelméleti sóder, szo- 
ciologizálás foglalja el az irodalmi szöve
gek ízlelgetésének helyét és idejét. (Nem 
beszélve olyan fonákságokról, hogy az 
irodalomoktatást a régi irodalommal kez
dik, amikor a tanulóban még semmi kí
váncsiság nem alakulhatott ki ez irány
ban.) Ehhez járul a nemzeti történelem 
oktatása (ahol ez létezik). Ám ahol nincs 
is, felszínen tartják a rendezvények, meg
emlékezések, történelmi regények, fil
mek, költők depressziói. Az erdőből ki a 
sztyepére, török-iráni szolgaévek, mene
külés a besenyők elől, Augsburg, ta tár
járás, Mohács, Nagymajtény, Madéfalva, 
Világos, Trianon; de előbb a „szörnyű, 
hazug millenniumi évek”. Szörcsögő ma- 
zochizmus. Mindez olyan kisebbrendűsé
gi komplexussá duzzadva, amitől a sze
mélyiség ösztönszerűen szabadulni akar. 
Egyszer hosszasan vitatkoztam Beke 
Györggyel azon, mi az oka, hogy éppen 
a székelyek a leghajlamosabbak a nyelvi 
asszimilációra, amikor idegen, nagyvá
rosi környezetbe, vagy csak egyszerűen 
városi civilizációba kerülnek. Szerinte a 
székely annyira szabadságvágyó és büsz
ke, hogy nem bírja elviselni a hátrányos 
megkülönböztetést, s ha ez tudatában az 
anyanyelvéhez kapcsolódik, attól majd 
meg akar szabadulni.

Egyet nem értek azonban a hős székely 
vagy nagyváradi anyák esetében: ahhoz, 
hogy az ember megtanuljon és használ
jon egy másik nyelvet, miért kell lemon
dani a sajátjáról? Miért veszik ki kezé
ből a magyar könyvet, amikor átíratják a 
román tagozatra? Ha valaki románul ol
vas, miért ne olvashatna attól még ma
gyarul is? Nemzetiségpolitikai szakér
tőink szokták-e összehasonlító keretben 
tanulmányozni ezt a kérdést? Miért van 
az, hogy például Amerikában az ukrán, a 
lengyel, a kínai bevándorolt tovább, több 
nemzedéken át is őrzi nemzeti azonossá
gát, mint a magyar? Annak idején meg
kérdeztem Szépfalusi Istvánt, az auszt
riai magyarság egyik szellemi vezetőjét 
és a „magyarság Magyarország nélkül is” 
mozgalom egyik élharcosát, hogy lehet, 
hogy a burgenlandi törzsökös magyarság 
ötven-hatvan év alatt több mint nyolc
van százalékban elnémetesedett, beol
vadt, míg az ottani horvátok legfennebb 
30-40%-ban? „Ez a kérdés már lerágott 
csont”, morogta és elfordult.

Nagyon sok mindent elmondhatnék 
még a fentiekkel kapcsolatban, csak fé
lek, unalmas lenne, mivel annyiszor ír
tam már róluk. Jobban meg kellene szív
lelnünk Goethe szavait: „Az igazságot 
mindegyre ismételnünk kell, mivel a téve
déseket is állandóan ismételik!”
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Beszélgetések fesztiválja 
Interferenciák 2010

KARÁCSONYI ZSOLT

Talán elég az, hogy egyetlen ember el
képzeli, és a színház azonnal megjele
nik. A 2010. december 1. és 12. között 
Kolozsváron (második alkalommal) lezaj
lott Interferenciák Fesztivál azonban nem 
egyetlen színházmodellt kívánt felmutat
ni, hanem az elképzelések színes kaval- 
kádját.

Ezt jelezte előre az ünnepélyes meg
nyitó is, amely nem az utóbbi évek egyik 
legjobb európai előadását hozta a sétaté
ri színpadra, de egy kitűnő zenészekből 
álló csapat koncertjét, ezzel is jelezve: ez 
a fesztivál arról szól, hogy a kortárs szín
ház különböző irányainak a végpontjait, a 
mai színházművészet határait mutatja be 
a közönségnek.

Nem csupán a színpadon zajlott az elő
adás, a járulékos, de korántsem másod
rendű események, könyvbemutatók, szín
háztudományi előadások olyan híres 
aktorokat hoztak Kolozsvárra, mint pél
dául George Banu vagy Patrice Pavis.

Könyvbemutatók, tárlatmegnyitók, ve
títések, szakmai beszélgetések, előadások. 
Ahogy az már lenni szokott, előre sejthe
tő, hogy mindent nem tudok 
megnézni, de a látott részle
tekből mégiscsak következ
tetni lehet az egészre, arra, 
hogy milyen elképzelések 
mentén lett olyan ez a fesz
tivál, amilyennek láttam.

A fesztivál középpont
ja — számomra -  mint utó
lag kiderül: a negyedik, a 
szombati nap, amikor meg
tekintem a Boris Bakai ál
tal rendezett Ex-position 
második részét, de annyi 
minden történt körülötte is.

Az első már színházi 
(stúdió) előadás a Tompa 
Gábor által megrende
zett Georg Büchner-darab, 
a Leonce és Léna (a házi
gazdák előadása). Leonce 
(Bodolai Balázs) és Léna 
(Györgyjakab Enikő) -  két világvég utá
ni királyság trónörökösei -  találkoznak, 
hogy végül egymáséi legyenek. De nem a 
szándékok, sokkal inkább a szerencsés vé
letlen okán. Napjaink világa ez, a túlérzé- 
keny „felső tízezer” nem zavartatja magát, 
amikor a régi korok emlékei, a kommunis
ta rendszer idejéből hátramaradt, rozsda
marta tiltó és figyelmeztető táblák előbuk
kannak a gondozatlan környezetben, ahol 
mindenki álarcot visel, és a cél a látszat, 
vagy mondhatnám így: a látványos jele
netek megrendezése. Mert, ahogy ezt már 
megszoktuk, Tompa Gábor most is erős ké
pi világot hoz elénk, ám az egyes jelenetek 
„mintha” csak önmaguktól rendeződné
nek meg az abszurd és céltalan, ám még
is önjáró világ gépezetén, a „színházon” 
belül. Túl az előadás „összművészeti” jel
legén, mintha orrhosszal mégiscsak a szó 
kerülne ki a különböző színpadon megje

lenő „művészeti ágak” közül. Nem csupán 
Büchner erős, lírai szövegének köszönhető 
ez, de a hangsúlyozásnak és a hanghordo
zásnak, melyek a színészek együttes mun
kájának köszönhetően adják meg az elő
adás izzó és feszes precizitását. (Ha már 
orrhosznál tartunk, Valério, nem csak a 
maszk miatt előzi meg ennyivel az előadás 
többi szereplőjét. A szerephez illő lendüle
ten túl, éppen a jól kimunkált lassítások, 
vagy „hang-szakadások” okán válik erős, 
egységes egésszé Viola Gábor alakítása.)

A ritmusról, a precizitásról szólhatna, 
vagy bármi másról a Teatro de la Abadía 
előadása is. Beckett darabja, A játszma 
vége nem ad tágas mozgásteret a színé
szi alakításoknak, de hiába tudom ezt, 
a Krystian Lupa rendezte előadás még 
így is nagy csalódás. A spanyol társulat
tól sokkal jobb előadásokat láthatott ed
dig a kolozsvári közönség, ám ezt a pro
dukciót végzetesen szétforgácsolja Clov 
(Susi Sánchéz), aki a monotóniát, világvé
gét, reményt/reménytelenséget, egyszóval 
mindazt, amit az előadás talán érzékeltet
ni lenne hivatott, végletesen lerontja min

den átélést nélkülöző játékával. A nézőt az 
sem tudja vigasztalni, hogy Nagg (Ramón 
Pons) és Nell (Lola Cordón) alakítása két 
igazi remeklés, minden apró gesztust kü- 
lön-külön „ízlelgethet” a néző, a magára- 
hagyottság, a remény és reménytelen
ség szinte századmásodpercek alatt váltja 
egymást alakításaikban, de a színházi él
mény egészét sajnos Clov Jelenléte” hatá
rozza meg. Ezen még az sem segít, hogy 
valahol, az ablakok mögött mégiscsak fel
kel a nap.

A néző morálját ismét a házigazdák hoz
hatják helyre, akik jól tudják, mi a mérték. 
Amit úgy szoktunk meg: Szeget szeggel, 
azt Mértéket mértékkel cím alatt játsszák 
Matthias Langhoff rendezésében. A ki
rályság a szakadék szélén, és csak az er
kölcs mentheti meg... Az az érzésem, hogy 
Bécsben vagyunk és Budapesten is, vala
hol 1918 környékén. Minden öszszeomlani

‘Tíhf'LWVRS-lAÍ
kész, és a szereplők közben Shakespeare- 
szonetteket énekelnek, hogy egyértelmű 
legyen, amit már a díszlet is sugall: szín
házban vagyunk és teljesen mindegy, hogy 
melyik szerepet játszuk el. Uralkodók va
gyunk, szerzetesek esetleg, bármiként 
is lenne, az élet csak egy parti, „William 
partija szajhák és szentek, barátok és bér
gyilkosok, tolvajok és törvényhozók társa
ságában”, ahogy az előadás alcíme is jelzi. 
Látszólag nincs tétje semminek, minden
ki csak él és meghal egy olyan világban, 
ahol a korábbi értékek, akárcsak a dísz
letben megjelenő feszület, eldőlni látsza
nak. A tét az értékek felmutatása, hogy 
egy olyan világban, ahol a Herceg és 
Pompeius egyazon személy két arca csu
pán (Hatházi András alakítja mindkettőt) 
mégis léteznek emberi gesztusok, és ezek
ben éppen a Porkoláb (Bíró József) jeles
kedik. Izabella (Pethő Anikó) megszaba
dul Angelo (Bogdán Zsolt) kezei közül, de 
az előadás végén magatehetetlenné, lelke
fosztott bábbá alakul át. Sejthető, hogy a 
Herceg majd azt teszi vele amit akar, és 
láthatólag vannak is szándékai...

A Mértéket mértékkel négyórás produk
ció, nem unom meg mégsem, és majdnem 
ugyanez történik A másik világ, avagy a 

hold államai és birodalmai 
előadásán. Nagyszínpadi elő
adás, de csak egyetlen szí
nész és két vonós hangsze
rekkel felfegyverzett zenész 
készül a hold meghódítására, 
és a színésznek szinte sike
rül is. Fények, árnyékok segí
tik a Cyrano de Bergerac re
génye alapján készült előadás 
főszereplőjét és rendezőjét, 
Benjamin Lázárt, hogy siker
rel járjon. Elég egy gesztus és 
látjuk: felemelkedik, egy má
sik: rögtön földet ér, egy har
madik, most ő valaki más, 
egy negyedik: most újra ön
maga. Az 1 óra 40 perc még
is soknak bizonyul, az utolsó 
negyven percet csak az első 
óra iránti tiszteletből ülöm vé
gig. Szép egyszerűség — kár 

volt ilyen hosszúra nyújtani.
Ha Langhoff hozzátesz -  Dabija kiemel. 

A Szentivánéji álom egy jelenetét, a mes
teremberek színházi jelenetét játsszatja el 
újra és újra, először női szereposztásban, 
a másodikban egy amatőr színházi társu
lás előadásában, a harmadikban már egy 
munkás-brigád játszik, hogy végül a szín
ház technikusai is eljátszhassák tényleg 
amatőr módon, negyedszerre is a jelene
tet. így lesz az előadás a színház színhá
zának a színháza, vagy valami ahhoz ha
sonló, fergeteges paródia arról, milyen is 
a színház, ha csak profizmus van benne, 
milyen is mesterembernek, netán színhá
zi technikusnak lenni a színművészek kö
zött. Csak nevetni lehet, mert az oroszlán
fej rémesen nevetséges, csak izgulni, hogy 
a vészesen ingadozni látszó díszlet tényleg

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
ne dőljön el. Pryamus & Thisbe 4 You az 
előadás címe. Tényleg nekünk szólt.

És következik az egyik sztárelőadás a 
Nagy József rendezte Woyzeck avagy a szé
dület karcolata, a világhíres vajdasági ma
gyar rendező és társulatának mozgásszín
házi előadása. Kezdés előtt arról beszélek 
a mellettem ülővel, hogy ki mikor lát
ta videófelvételről a híres előadást, kide
rül, hogy ő már látta élőben is, jó néhány 
esztendővel korábban. Katarzisra felké
szülni, vigyázz, kész, rajt! És nem törté
nik semmi különös. Csak emberi fájdalom 
van és játék, ritmus, kés és őrület, üres, 
éppen kiürülni készülő, ismétlődő és még
is váratlan gesztusok. Szép, igaz, kidolgo
zott, talán nem is „valóság”: „gyurmamí- 
tosz”, „kerékpármisztérium”. Ha egy mód 
van rá, jó előadást senki se nézzen felvé
telről ezentúl.

Következik az Yvonne, burgundi herceg
nő, Gombrowicz drámája a sepsiszentgyör
gyi Tamási Áron Színház előadásában 
(Bocsárdi László rendezése), a sárba tip- 
rásról szól ez is. Arról, ahogy az aranyifjú 
Fülöp herceg (Mátray László) elhatározza, 
hogy ő márpedig jó lesz, vagy annak tette
ti magát, a játék azonban komolyra fordul, 
néha már úgy tűnik, komoly érzelmeket 
táplál Yvonne (Kicsid Gizella) iránt, de va
lami akadályozza mégis. Az előadással is 
ez a helyzet. Mintha a díjakkal rakott elő
adás éppen Kolozsváron mutatta volna fá
radtabb arcát, nem a szereplők, maguk a 
színészek válnak bizonytalanná, érződik, 
hogy itt, ennél és ennél a jelenetnél, két 
előadással korábban minden úgy ment, 
mint a karikacsapás, és most nem lendül 
be -  akadályok, porszemek.

Jó, de mégis, többet várok, ellentétben a 
lengyel Yvonne-nal (Sziléziai Wyspianski 
Színház), amiről nincs semmiféle előze
tes tudásom, és ha lenne is... Mert a szö
veg már annyira se fontos, mint az egyéb
ként számos nagyszerű képben bővelkedő 
sepsiszentgyörgyi előadásban. Itt a ké
pek és hangok sajátos ritmusa hozza lét
re az előadást (Keresztes Attila rendezé
se), amelyben Yvonne nem „fogyatékos”, 
hanem teljesen normális emberi lény, ami 
nem is lenne baj, ha a környezete nem ad
ta volna át magát teljesen a gonosznak. 
A zombik, a félhalottak világa ez, ahol a 
Kamarás irányítja saját vámpíri/ördögi 
tervei szerint az eseményeket. Ä sors és a 
gonosz a két főszereplő, a gyilkosság pedig 
szükségszerű, olyan, mint egy újra és új
ra, más feláldozott szűzzel eljátszott sötét 
rituálé, amelyet még inkább kierősítenek 
a fehér, szinte steril falak, amelyek között 
csupán a hamleti szellemként, zavaró té
nyezőként felbukkanó Cyprian jelzi, hogy 
emberek is vannak még a világon, akik
kel akár beszélgetni is lehet, például ar
ról, hogy a színházat egymást követő tör
ténetek sorozataként is értelmezhetjük.

Erre tesz kísérletet a rotterdami RO 
Theatre, az Anyák című produkcióval, 
amelyben nem színművészetit végzett höl
gyek szerepelnek, hanem civilek, anyák, 
akik a saját életük történeteit mesélik el, 
és közben főznek a közönségnek, hiszen 
éppen ezt a szerepet játszák el, önmagu
kat és a gondos anya szerepét -  egyidős
ben. Ez a „valóság” és a „művészet” közöt

ti találkozási pont. Ettől lesz ez az előadás 
színház, még akkor is, ha a színház fogal
mának a peremén helyezkedik el. Maga a 
mesélés válik fontossá, elég a sátor négy 
fala (amit a kolozsvári Bánffy-palota ud
varán húztak fel), és máris indul a vidám 
és komor történetekkel fűszerezett gaszt- 
ro-színház...

A mesélés fontosságát hangsúlyoz
za Boris Bakai rendező, a horvátországi 
Shadow Casters társulat Ex-position cí
mű előadásban, amely a fesztiválon teljes 
egészében lejátszott Process_City trilógia 
második része. Az Interferenciák egyik 
határa, térben is, szemléletben is. Ez az 
„esemény” került a legmesszebb a feszti
vál többi helyszínétől, a külvárosba, egy 
posztindusztriális térbe, az Ecsetgyárba, 
ahol a kezdetekhez térünk vissza, ahol az 
egyszerű, hétköznapi mesélés egyszerű,

hétköznapi mozdulatok társaságában vá
lik színházzá. A gyár bejáratánál, a né
hány székkel berendezett „váróteremben” 
ülnek a nézők, abban reménykedve, hogy 
valaki mond egy számot és behívja őket 
a „produkcióba”, amiről csak annyit tud
ni: egyszercsak bekötik majd a szemedet. 
De maga a „váróterem” is felér egy elő
adással. Boris Bakai saját életének az epi
zódjait meséli, színház ez is, mert elfoga
dom annak, egy előadás előterének. Már 
több mint félórája hallgatom a történe
tek egymásutánját, amikor rájövök: résen 
kell lenni, ha valaki tényleg látni akarja 
az előadás másik felét is. Ha nem is azon
nal, de harmadjára, már elég erős a „né
zői jelenlétem”, és bejutok. Az udvaron 
át egy varrodába vezetnek, azt mondják, 
menjek előre és ne nézzek hátra. Mint ki
derül túlságosan is előreléptem a nem túl 
nagy teremben -  miattam módosul a tör
ténet. Továbbvezetnek a rideg gyárépület
ben, egy szobáig, ahol egy színésznő fogad. 
Beszélgetni kezdünk angolul, kérdéseket 
tesz fel: mit látok az ablakon túl, hiszek- 
e a szeplőtelen fogantatásban, a bizalom
ban... Válaszaim erdeményeként egy heg- 
gesztőszemüveget rak rám, kézenfogva 
vezet, és történeteket mesél, én pedig rá

bízom magam, ha már nézőből aktív sze
replővé léptem elő. Kérdések és válaszok 
sorjáznak, végül otthagy a gyár egyik 
belső udvarán, becsukott szemmel, hogy 
mondjak el valamit, egy versrészletet, ami 
eszembe jut, aztán térjek vissza a százas 
szobába. Kinyitom a szemem, egyedül va
gyok, követem az instrukciókat, belépek a 
szobába. Akkor jövök rá, hogy felvétel ké
szült talán minden mozdulatomról, szerep
lővé lettem egy interaktív produkcióban... 
és az előadásnak nincs vége, újra elindul
hatok a vakság labirintusában, vagy néz
hetem, mi történik a többi „szereplővel”... 
Egy sajátos színházformával gazdagab
ban -  kilépek inkább...

A mai világot mutatja be a maga in
terferenciáival, bonyolult hétköznapjai
val együtt ez a fesztivál, legegyszerűbb 
és mégis teljesen „hagyományos” szín

falak közötti változata mégis az, amit 
az izraeli Habima Nemzeti Színház tár 
elénk. Pedig nem a szokványos módon 
kezdődik az előadás. A rendező (Hanan 
Snir) szót kér és hosszú perceken keresz
tül taglalja néha derültséget keltőn, de 
mégis komolyan, miért fontos ez a két 
Amos Oz regény alapján készült előadás, 
ami: a leghétköznapibb eseményekről 
szól mégis: életről, haláról, szerelem
ről, szerelmi háromszögekről, remény
ről, karierről, magányosságról. Történik 
mindez egyszerű, szinte spontán gesztu
sokkal, éppen csak jelzett helyszínvál
tásokkal, emberi, nagyonis emberi ér
zésekkel, tragédiákkal (mint az anya 
halála), a generációk közötti kommuni
káció gyötrelmes pillanataival, de még
is úgy, hogy minden színészi gesztust 
átitat valamiféle komoly derű. Minden 
színész a helyén van, az Ugyanaz a ten
ger című előadásban, ami úgy realista, 
úgy hétköznapi, úgy színházi, hogy még
is túlmutat valamiféle finoman jelzett 
metafizika, az emberi hangon szóló be
szélgetések metafizikája felé.

Ennek okán hagytam írásom végére, 
mert talán éppen ezért, a beszélgetések 
utáni vágy miatt jött létre ez a fesztivál.

Jelenet az izraeli Habima Nemzeti Színház előadásából
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VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

A teh etetlen  önm arcangolás tétova  dühe
Volt egy ember. Szegény volt és os

toba, mint a legtöbben ti is. Keze csak 
azért volt, hogy a szeme elé kaphassa, 
ha megrémül, lába csak azért, hogy el
futhasson, nevét egy kavics is visel
hette volna. Egy nap ez az ember az 
utcán mentében ezeket gondolta: „Ha 
egy pillanatra én lennék az a ló -  és az 
út túloldalán fújtató telivérre nézett

jól fenékbe rúgnám dölyfös gazdá
mat”. Arra repült az Ég Fényességes 
Ura egy légy formájában, meghallotta, 
amit az ember gondolt, és nagyot kaca
gott. Hirtelen denevérré változott, de 
ugyanebben a pillanatban az út szélén 
poroszkáló ember az a ló lett, amelyik 
lenni akart. Az ember csak bámult a 
ló nagy szemein át, érezte a test hatal
mas erejét, akkorát, amekkorát még 
sosem érzett, és elcsodálkozott. Majd 
az út túloldalán arra  az emberre né
zett, amelyik ő volt imént. Látta a ré- 
mültségét, és azt, hogy nyeríteni akar, 
de képtelen rá. Erre nagyot nevetett, 
nyerítés tört fel belőle, majd akkorát 
rúgott a faránál egy cimborájával tá r
salgó úri gazdájába, hogy az nyekken
ve elterült. Ebben a pillanatban már 
megint az az ember volt, aki eddig, a 
ló pedig az a ló, aki mindig is volt at
tól a pillanattól fogva, hogy egy távo
li vidéken először gondolt rá egy költő, 
vagy egy festő.

Az úrfi, kit az ember ló képében fel
rúgott nemsokára meghalt, apja, egy 
gazdag kereskedő pedig mézzel kenet
té be a lovat, majd a kaptárak elé köt
tette, hogy méhei halálra csípjék.

Arra ment az az ember, aki a ló tes
tébe költözve megölte annak gazdáját, 
és ezeket gondolta: „Vajon lehetnék-e 
egy pillanatra az a méh, aki az utolsó, 
halálos csípést méri erre a gebére?” Az 
Ég Fényességes Ura éppen egy tulipán 
zsenge kelyhében himbáltatta magát a 
széllel, rajta pedig egy méh duruzsolt. 
Amint leszállt róla az a méh, hirtelen 
már az ember sötét lelke zümmögött a 
kicsiny testben. Az ember, látva, hogy 
másodszor is teljesült a kívánsága, va
dul a lónak rontott, belecsípett annak 
torkába, mire az állat -  akinek a sok 
csípéstől már lóformája sem volt -  ösz- 
szerogyott és meghalt.

Pár nam múlva az ember a városon 
kívül sétálgatott, nagy gabonaföldek, 
és roppant legelők között. Annyira 
jó volt a kedve, hogy észre sem vet
te, mennyire messze került otthonról. 
Amikor hátrafordult, a város tornya 
már csak egy égnek állított ceruza volt 
a távolban. Nagyon megszomjazott az 
ember, a környéken patak sem folyt, 
de észrevette, hogy a szomszéd domb
oldalon áll valaki. Odament hozzá, 
hogy vizet kérjen tőle, és látta, hogy 
egy vénember az, akit látott a távol

ból, előtte egy asztalkán három kupa 
van: egy egyszerű, fából faragott, egy 
ezüst, és egy ékes aranyserleg, drága
kövekkel kirakva. Azt módja az ember 
az aggastyánnak:

-  Adj innom, te vénember, vagy 
szomjan halok, és megátkozlak!

Az aggastyán a kupákra mutatott, 
és ezt mondta:

-  Igyál, amelyikből tetszik. De tud
nod kell, hogy az egyik kupa egészsé
get ad neked, a másik bölcsességet, de 
a harmadik halált.

Az ember azt gondolta, megbolon
dult az öreg, de azért nem merte el
venni a fénylő aranyserleget, inkább 
a fából készült kupából ivott. Erre az 
aggastyán nagyot kacagott, és a ka
cagásáról az ember ráismert az Ég 
Fényességes Urára.

-  Tudd meg, hogy az ital amit meg
ittál, nem más, mint A tehetetlen ön
marcangolás tétova dühe. Az idők 
kezdetén ittam ebből az italból, és 
majdnem meghaltam tőle. Ekkor te
remtettem a világot a magam képére 
és hasonlatosságára, ami azóta is úgy 
haldoklik, mint én akkor. De neked ez 
halálos méreg! Bánni fogod minden 
bűnödet, amit elkövettél, és amelyre 
soha nem is gondoltál.

Az ember dühében torkon akarta 
ragadni az Ég Fényességes Urát, ám 
az aggastyán, aki megitatta, eltűnt, 
ő pedig a földre roskadt, mert már is 
érezte a méreg hatását. Eszébe jutot
tak  a bűnei, amelyeket elkövetett, és 
amelyek még a gondolatában sem for
dultak meg, és kínok között fetrengett. 
Egy óra múlva az ember m ár vénebb 
volt, mint az aggastyán, akitől inni 
kért. Amint a földön hevert, észrevet
te, hogy a feje mellett egy kukac mo
zog.

-  Mi dolgod itt, te féreg? -  kérdez
te tőle.

-  Egy úrfi húsán lakmároztam ed
dig, akit pár napja saját lova rúgott 
agyon. De csendesebben beszélj, te 
vénember, nehogy észrevegyen és meg
egyen engem az a holló.

Az ember ekkor a közeli fán pihenő 
hollóra pillantott, és odaszólt neki:

-  Mi dolgod itt, te madár?
-  Három napig egy lótetemen lak

mároztam, akit gazdája a méheivel 
csípetett agyon. Most kijöttem ide pi
henni, mert annyit zabáltam, hogy ha 
még egy nyüvet lenyelnék, menten ki
pukkadnék.

Az ember ekkor becsukta a szemét, 
és ezt gondolta: „Ha egy pillanatra én 
lennék az a holló...” -  de nem tudta be
fejezni a gondolatát, mert meghalt. A 
fán pihenő holló ekkor nagyot kaca
gott, megrázta magát, és felszállt a 
csillagok fölé.

BÍRÓ ZSÓFIA

Instrukciók  
E sila  B elorynak  
álm ában
Ne félj. Látod, ez a lámpa most csak 

téged fog megvilágítani, olyan erősen, 
alig tudod nyitva tartani a szemed. 
Hunyorogj egy kicsit, megvárjuk, míg 
hozzászoksz, ezt a lámpát nem fog
ják eloltani. Olyan erős a fénye, hogy 
az arcod egészen elveszítette a színe
it, nem látni, milyen színű a hajad, 
a szemed, hol vannak ráncaid, olyan 
erős a fénye, ölni lehet vele. Hiába ka
pod a kezed az arcod elé, nem az ar
cod takarod el, a kezed mutatod meg. 
Engedd le, úgy. Ők itt fognak ülni és 
néznek téged. Nem fognak bántani, 
csak várnak és néznek, és ez rosszabb 
lesz, mintha megütnének. Igyál egy 
kis vizet, ha kiszáradt a torkod, mert 
nem fogsz innét elmenni. Kimehetsz, 
de újra be fogsz jönni. Cserébe tiéd 
lesz az a néhány másodperc, ami na
gyon lassan fog telni, amikor besűrű
södik a csönd, és ők akkor mind veled 
lesznek. Vesd le azt a hosszú, feke
te kabátot. Nem ezt, a másikat, ami 
ez alatt van. Most nézz fölfelé. Mit 
látsz? Nem szabad elmondanod sen
kinek. Mondtam, hogy ne félj, külön
ben elrejtőzöl a zsebedben. Márpedig 
az nem lenne elegáns. Látod, ezek itt 
a véletlenek, adj nekik enni, hogy hoz
zád kezesedjenek. Olyanok, mint a 
kiskutyák, pedig nem azok. Énekelj 
nekik olyan halkan, amilyen halkan 
csak tudsz. A nadrágod szárába ka
paszkodott egy ígéret. A gallérodon 
is volt egy, de amikor az előbb fölfelé 
néztél, megijedt és elszaladt. Most le
gyen a kezed egy halott madár. Most 
nyújtsd ki a tenyered és fuss végig 
a benne lévő vonalakon, indulj. Még 
egyszer. Most öleld át magad, úgy, 
mint a vihar, amikor nem tud kitörni. 
Jól van. Jól van. Most mondj valakit, 
aki megtörölje a homlokod. Nem, nem 
lehet bárki. De igen, muszáj valakit 
mondanod. Legalább egy valakit. Ha 
kérném, megmutatnád a homloko
don azt a két ráncot, ami akkor fon- 
dorkodik oda, amikor kiszolgáltatott 
vagy. Megmutatnád, milyen, amikor 
a fájdalomtól vagy az örömtől -  mind
egy melyiktől -  lelassulnak az izma
id. Talán még a hűvös, kék helyet is 
megmutatnád a párnád alatt. De én 
nem ezt akarom. Azt, amikor olyan 
nyugodt vagy, mint az eső. Úgyhogy 
mondj valakit. Lehet halott is.

Nézd csak, ez itt egy dallam, ezzel 
nem kell csinálnod semmit, tessék, a 
tiéd, hazaviheted. Ez pedig egy kicsi, 
ördögi mosoly, ez is a tiéd. Én néhány 
nap múlva azt fogom álmodni, hogy 
egy öregasszony, akinek az arca kék 
színű a gyűlölettől, és akit egy ma
gas, sovány, alázatos férfi kísér min
denhová, apró késeket hajigái felénk, 
de te ne törődj vele.
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VINCZE FERENC

Az önazonosság senkiföldjén
„Minden identitás egy átok, 
amely életed végéig követ téged, 
és tehetsz, amit akarsz, semmit sem fog 
az segíteni,
az átok nem tágít, még egy 

pillanatra sem.”
Franz Hodjak

„Du bist eine Fremde”
Herta Müller

Egymást érintő területek töréspontján 
helyezkednek el a határkövek. Egyszerre jel
zik valaminek a végét, ugyanakkor valami 
kezdetét is. Kijelölnek, elhatárolnak. Franz 
Hodjak németül 1995-ben megjelent regé
nye (Grenzsteine) a határok kijelölésének és 
egyúttal elmosásának kísérlete. Olyan iro
dalmi közegbe érkezik a szöveg -  és itt első
sorban a régióhoz kapcsolódó és azt valami
képpen tematizáló szövegvilágokat értem 
melyben akkor már meghatározó elemként 
van jelen például Herta Müller Der Fuchs 
war damals der Jäger (1992, magyarul: A ró
ka volt a vadász) vagy Bodor Adám Sinistra 
körzet (1992) című regénye. Míg azonban az 
előbbiek -  a tematikát tekintve -  elsősorban 
a diktatúra működését állítják a középpont
ba, addig Hodjak regénye ehhez képest is el
mozdulást jelent: már nem az elnyomás hét
köznapjai, kapcsolatrendszere működteti az 
elbeszélést, sokkal inkább a hatalom elnyo
mó figyelme alól szabaduló ember esetlensé
ge válik rendezőelvvé.

Minthogy a regény előterében a valami
hez képest számított elmozdulás áll, nem 
meglepő, hogy a mű vonalvezetése szorosan 
összefügg az utazással. A valahonnan vala
hová tartás a regény több szintjén is meg
jelenik, hiszen amellett, hogy az olvasó vé
gigkövetheti a főszereplő, Harald Frank 
rögös útját az országból való szabadulás ér
dekében, egyúttal a figura emlékeit is meg
tapasztalhatja, melyek visszavezetnek a dik
tatúra hétköznapjaiba, és ide-oda csapongva 
kísérelnek meg felvázolni jellegzetes ese
ményeket. Olyan történéseket, melyek min
denképpen hozzájárulnak a környezetéről, 
a kapcsolatairól és önmagáról kialakított 
képhez, viszont teszik ezt részlegesen, csu
pán felvillantva egy-egy fontosabbnak tűnő 
momentumot. így eleveníti fel a pikareszk 
regény hagyományát az elbeszélés mind a 
tényleges cselekmény, mind a múltban való 
elmerülés szintjén, s ezt egészíti ki az álom
látás, ami szintén az utazás lehetőségét hor
dozza magában. A szöveg narratív szintjén 
eleinte úgy tűnik, hogy a közbeékelt, rövi- 
debb-hosszabb emlékek, álmok epizódként 
vannak jelen az elbeszélésben, s lényegesen 
nem járulnak hozzá a történethez, nem len
dítik előre Harald Frank „kalandozásait”, 
azonban egyre inkább kiderül e betétek pél
dázatszerűsége, melyek múltbéli esemény
ként egyrészt megelőlegezik a jelen néhány 
történését (például a fűzfás szigetre való gye
rekkori kiköltözés a szabadállam létrehozá
sát), másrészt álomként jelképezik a jelen bi
zonyos változó fogalmait (például szabadság, 
fogság: ez utóbbira jó példa a koporsójelenet, 
amelyben Harald Frank nem tud szabadul
ni saját koporsójából). Ugyanakkor szüksé
ges megemlíteni, hogy éppen ezen történe

tek példázatjellege az, ami a regény gyenge 
pontjaként értékelhető, hiszen ezek gyak
ran elveszítik jelképes mivoltukat, egyértel
művé válnak, és erőteljes didaktikus megfo
galmazásaikkal sulykolni kívánnak egy-egy 
állítást, problémafelvetést.

Egyszerűsítenénk, ha a bevezetőben em
lített elhatárolást, a saját és a másság el
lentéteinek körvonalazását csupán a regény 
főszereplője, Harald Frank alakjára vonat
koztatnánk. Az átmenet, az identitás válto
zásának megragadása tehát nem csupán a 
középpontba állított figura esetén figyelhe
tő meg, hanem ezzel párhuzamosan a tér/ 
környezet alakulását és elbizonytalanodá
sát is nyomon követhetjük. A volt ügynökök
ről szóló rész nemcsak a posztkommunista 
országok máig jelenvaló problémáját villant
ja fel, hanem egyúttal az átmenetet is érzé
kelteti: „Egyeseket előléptettek. Egyeseket 
más városokba helyeztek át. Egyesek bör
tönbe kerültek: a főbejáraton bevitték, 
majd a hátsó bejáraton újra kihozták őket. 
Egyeseket korkedvezményes nyugdíjba küld
tek. Egyeseket az idő előtti nyugdíjazásból 
hívtak vissza. (...) Egyeseket meghagyták az 
állásukban. Egyeseket más állásokba helyze
tek. Ám mindegyikük villában lakott.” (19) 
Hasonlóképpen a tér alakulását mutatja a 
szabadállam létrehozásának abszurd kísérle
te, melyet az országból távozni kívánók pró
báltak megteremteni. Ennek léte/nem léte 
olyan elméleti kérdéseket vet fel, mint példá
ul a törvények működése, melyek jellegükből 
adódóan szabályozzák a társas együttélés fel
tételeit, ugyanakkor határvonalakat húznak 
az elfogadott és elfogadhatatlan között: „Míg 
a káosz törvényileg biztosítva van, addig még 
valahogy képes működni. De ahol egyálta
lán nincsenek már törvények, ott már maga 
a káosz sem tud működni.” (54) Mindezzel áll 
szoros összefüggésben Harald Frank önazo
nossága. Ahogyan a múlt rendszere és mű
ködése már tarthatatlanná válik, és ezáltal 
a határok, a fogalmak újrafogalmazása szük
ségszerűnek tűnik, úgy szintén igényként je
lentkezik az ember saját múltjának és hatá
rainak újbóli kijelölése, ami elsősorban az 
elmúlttal való szembenézést és annak ér
tékelését kell, hogy jelentse. Harald Frank 
múltja -  és ezáltal önazonosságának elemei 
-  közvetve jelennek meg, elmesélt, megál
modott történetként kezdik felépíteni a volt 
identitást, azonban éppen a közvetettség ré
vén el is távolítják egyúttal személyétől. Az 
egyén meghatározottságának változékonysá
gát elég explicit módon jelenítik meg a felvett 
szerepek, melyek szintén nem véletlenszerű
ek. A katonaságot és ezzel együtt az unifor
mist vállaló Harald Frank katonaként egy jól 
behatárolt rendszer alakja lesz, mely jelké
pesen utal a regény idejét megelőző hatalmi 
struktúrára, melyben az élet minden mozza
natát szabályok írták elő, és minden kérdésre 
előre megtervezett válasz tudott elhangozni. 
Ebben -  mármint a katonaszerep felvéte
lében -  érezni vélhetünk bizonyos nosztalgi
át az elmúlt irányába, ugyanakkor a kato
naság személytelensége összehasonlítható 
a szabadállam azon törekvésével, mely min
den egyes polgárát egy számmal kívánta vol
na nyilvántartani. Az újabb szerep, Carmen

jelmeze Bizet operájának cselekményét te
kintve kapcsolódik az előbbi katonaszerep
hez, másfelől a cigánylány története szoro
san illeszkedik a Hodjak-regényben többször 
is felbukkanó szálhoz, melynek köszönhetően 
a szerepet kapó szőke cigány, vagy később a 
cigányasszony (Pira) a szentenciák kimondá
sa mellett így mintegy szinte megjövendölik 
a cigányjelmez választását. A felvett jelme
zek mutatják a változás utáni vágyat, ugyan
akkor jelmezjellegüknél fogva erőteljesen 
utalnak arra is, hogy az önazonosság bizo
nyos rétegei elfedhetők ugyan, azonban nem 
lehet őket levetkőzni, mint a felvett maska
rát. Ilyen rétegként értelmezhetünk néhány 
emléket, melyek felidézése közben megeleve
nedik előttünk a régióban élő népcsoportok 
zártsága, ami egyúttal identitásuk égjük jel
legzetessége is: „Szászok és románok közötti 
vegyesházasságokat azonban egyik falu sem 
fogad el. Ezért van az, hogy Hármasvágy fa
luban a szász unokafivér inkább szász uno
kahúgát veszi el feleségül, mint a Kétkő falu 
valamely román leányzóját. És Kétkő falu
ban egy román féltestvér inkább saját fiú fél
testvéréhez megy feleségül, mint egy szász
hoz Hármasvágy faluból.” (86-87)

A mindig változásban lévő identitás szöve
ge Franz Hodjak Határkövek című regénye. 
Jelentősége éppen abban rejlik, hogy nem ha
tárkövekkel kijelölt önazonosságok felvázolá
sára törekszik, hanem a bizonytalanság, az 
alakulás mozzanatát helyezi a történet kö
zéppontjába, úgy, hogy közben az elbeszélés 
hagyományos szerkezeti elemeit is részben 
összemossa, ezáltal is az eldönthetetlenség 
képzetét erősíti. Szenkovics Enikő fordítása 
fontos munka, hiszen így Hodjak könyve vég
re úgy tud jelen lenni a régióhoz kapcsolódó 
irodalmi gondolkodásban, hogy a nyelv immár 
nem jelent akadályt, a kulturális közeg pedig 
már régóta azonos.

Franz Hodjak: Határkövek.
Ford. Szenkovics Enikő, Kriterion, 
Kolozsvár, 2009.
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2QÓ'D'EX-
Mindig esemény, ha rangos alkotó jelentke

zik irodalomtörténeti összegzéssel (gondoljunk 
csak Szerb Antal vagy Féja Géza vállalkozására). 
Különösen ilyen zilált szellemi viszonyok között, 
amikor az egybelátás igénye oly kívánatosnak és 
szinte lehetetlennek tűnik. Amikor az irodalom- 
történészek újabb próbálkozásai -  Kulcsár Szabó, 
Gintli-Schein, a Szegedy-Maszák szerkesztette A 
magyar irodalom történetei -  egy majdani lehetsé
ges összegzéshez legalább annyira járulnak hozzá 
az ellentmondás kiprovokálásával, mint tagadha
tatlan részeredményeikkel.

Grendel irodalomtörténetének paradoxona, 
hogy miután egyszerre mélyenszántó és könnye
den élvezetes portréival kikerüli a hasonló kí
sérleteket manapság gyakran elsüllyesztő elmé- 
letieskedést, utána mégiscsak meginvitálja azt 
szövegébe. Elsősorban Kulcsár Szabóra hivatko
zik, noha érzi, hogy „a kánon körül nincs minden 
rendben”. Úgy is vehetjük, hogy a Kulcsár Szabó 
nevével fémjelzett szellemiséget tágítja ki, teszi jó
val méltányosabbá (és nyelvében fogyaszthatóvá). 
Vagy úgy, kénytelen-kelletlen nyúl csak ehhez az 
elmélethez, hogy egyéni meglátásaihoz valami
lyen „tudományos” hátteret illesszen, és csak jobb 
híján (vagy, ne adj' isten, puszta tekintélytisztelet
ből?) fanyalodik rá. És elkerülendő az „ideologikus 
fellengzőst”. Úgy látszik, fellengzős és szakszerű
ség kettősségében fogja föl a szerző az irodalom- 
történet lehetőségét, amelyből nem lát kiutat, és 
ezért minden fenntartása ellenére a kisebbik rossz 
mellett kötelezi el magát. A muszáj pedig megszé
píti a dolgokat: „Én sem vagyok az irodalmi mű 
nyelvi megelőzöttsége dogmájának az elvakult hí
ve. Az új irodalomtudományi és kritikai iskolák 
— minden türelmetlenségük, hitvitázó indulataik 
és egyoldalúságaik ellenére -  nyereségei irodalmi 
életünknek. Legfőképpen azért, mert szempontja
ik átláthatók, érvelésük világos, elemzéseik szö- 
vegközpontúak, s nem metaforikusán homályosak 
vagy kétértelműek. Érveik és terminológiájuk ke
rüli a fellengzős frázisokat, a patetikus kinyilat
koztatásokat és az ideológusokat oly gyakran jel
lemző agressziót.” Tudhatna róla Grendel, hisz 
oly sokan hangoztatták (az általa irodalomelmé
leti vezetőnek fogadott tekintélyeket illetően töb
bek között Papp Endre és Bezeczky Gábor): ideoló
giailag több mint gyanús, ha egy irányzat a maga 
ideo-lógiamentességével páváskodik (és ezt mások 
megbélyegzésével köti össze). A transzcendencia 
hiánya, az igazság relativitása, a személyiség és 
a közösség megalkothatatlansága, a bomlás (de- 
konstrukció) elsődlegessége, az irodalom betelje
sedéseként láttatott posztmodernség mind olyan 
dogmák, amelyek csak részben támaszkodnak a 
valós tapasztalatra, főképp egy ideológia „szava
tol értük”. És aligha lehet szövegközpontú elem
zésnek tekinteni, ha valaki minden műre ezt az 
eszmekört olvassa rá. De önellentmondásba is ke
veredik a szerző, mikor az irányzat hitvitázó in
dulatait és az agresszió hiányát egyszerre tételezi. 
(Vagy a türelmetlenség itt csak vadhajtás? De ak
kor nem lehet, hogy a másik irányzatot pedig -  va
jon melyiket? -  a vadhajtásai alapján ítéli meg?)

STURM LÁSZLÓ: írn i -  közösség nélkül? 
Grendel Lajos: A modern m agyar irodalom  
története. Kortárs, 2010. 12. szám.

-  IO ^D 'E X

ZENE és HIT
A Teremtés kezdetén vagyunk?

„Hiszek hitetlenül Istenben, 
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva 
Sem élő,sem halott."

(Ady)

Hit és hitetlenség, lenni vagy 
nem lenni! Örök kettősség. Erre 
épül a Világ. Mindenből kettő van: 
IGEN és NEM. Hol egyikre, hol 
másikra esküszünk. És kétség- 
beesetten védjük vélt igazunkat; 
egyikbe vagy a másikba vetett hi
tünket. Sokféle hit van. Sok min
denfélében hihetünk és hiszünk is. 
Egyesek a tudományt tartják min
denek fölött, mások a művészetet, 
megint mások az embert vagy ép
pen a természetet, esetleg magát a 
KOZMOSZT. Nincs egy pillanata 
sem életünknek, hogy ne hinnénk 
valamiben. De mi is a hit — tesz- 
szük fel minduntalan maguknak 
a KÉRDÉST. Kielégítő választ 
aligha tudunk rá megfogalmaz
ni. Ember mivoltunk legnagyobb 
ajándéka, hogy HISZÜNK.

A zenének minden másnál na
gyobb szüksége van arra, hogy 
higgyünk benne. A zene elpusztul 
a hitetlenségben. Manapság en
nek lehetünk tanúi. Mindenfajta 
zene, mióta csak ember létezik a 
földön, valamilyen hithez kapcso
lódott. Belőle született, vagy ép
penséggel fordítva, a zene szült 
valamilyen új hitet. Ez utóbbi kü
lönösen a hitehagyott 20. század
ra érvényes. Minden új zene afféle 
új vallás igényével lépett a modern 
kor színpadára. A dodekafónia, a 
folklorizmus, a neostílusok mind 
hívőket formáltak -  előbb-utóbb! 
-  HÍVEIKBŐL. A 20. század 
közepének zenei újítói megszál
lott „vallásossággal” hirdették ÚJ 
IGÉIKET. A hangversenyek szinte 
templomi ceremóniát kaptak, a ze
neszerzők sokszor emlékeztettek 
egy új vallás papjaira, mint zenei 
mérnökökre. Mindez erősen emlé
keztetett egy új Teremtés-kezdet
re. Ezt a szándékot nem titkolták 
sem a szerzők, sem a hallgatóság.

A Teremtés-mozzanat nem ide
gen a zenétől, sőt lényege. A szim
fóniákat, szonátákat bevezető las
sú zenék gomolygása minduntalan 
a Teremtés folyamatát idézte meg. 
Azt a pillanatsort, amikor a Sem
miből megszületett a Valami. 
Szinte választ kerestek az alkotók 
a nagy kérdésre: Miért van vala
mi, amikor semmi is lehetne?!

Hallgatom Haydn Teremtés c. 
oratóriumát. Manapság naivnak 
tűnő eszközökkel kelti életre a

Semmiből Valamivé válás csodá
ját. Egyszerű akkordok, skálame
netek, kis dallam-ágak egymásba 
fonódása válik egyre rendezetteb
bé zenéjében. Azután sorra „el
mondja” a bibliai teremtéstörténet 
összes mozzanatát. A magyará
zó recitatívókat gyönyörű zenei ré
szek „szakítják” meg, mintha csak 
a mottóul használt Ady-versszak 
folytatásaként megjelenő gondola
tokat hallanánk ki belőlük: „Most 
minden-minden imává vált”, 
„Szépség, tisztaság és igazság, 
Szüzesség, jóság, bölcs derékség”. 
Haydn zenéjéből az is meghallja 
mindezt, aki nem érti a német szö
veget. Kihallja belőle, mert maga 
a zene tartalmazza mindezt. Be jó 
volna ismét Haydnnak lenni: egy
szerűnek, józannak, hívőnek, ti
tokkeresőnek és szeretetre méltó
nak lenni.

Be jó volna ÚJRATEREMTENI 
HAYDN-I ÖNMAGUNKAT.

Vajon hogyan írnám, írnánk 
meg újra a bibliai teremtéstörté
netet? Drámaian, tragikus ver
gődések színterét festve le han
gokkal? Vagy tettetett naivsággal 
elgügyögni a SZÉP MÁSÉT? 
Esetleg mérnöki számítások özö
nét rávinni a zenei matematikai 
egyenletekre a világ, a Kozmosz 
születéséről? Hiszen már nagyon 
sokat tud az Emberiség mindezek
ről. Messzire belelátunk az ÚRBE. 
Ahogy a költő mondja: „Holnap 
már ügyesek leszünk, / könnyen 
úszunk, szaladunk, repülünk / és 
ennek így kell lenni, / hogy akkor 
már nem törődvén mással, / lel
künk tiszta ruhája legyen, / tes
te ének és igazság legyen, / alakja 
istenhez hasonlóbb legyen / az el
jövendő többsejtű embernek, / aki 
belőlünk vetül majd elő, / aki mi 
leszünk, / a nagy Továbbcsináló, / 
akiért most beteg a világ” (Most a 
teremtés kezdetén vagyunk).

Álmodom, álmodjuk az új 
Teremtést a zenében is. Még bátor
talanok vagyunk, a 20. század el
avult modernizmusának foglyai. 
Pedig egy Új század MÁSODIK év
tizedét indítjuk útjára 2011-ben. 
Már kezd felcseperedni a parányi 
kis emberke, a 21. század, és mi még 
mindig a múlt „varázsában” vergő
dünk. Két világ között őrlődünk. 
Tegyük meg végre a döntő lépést, 
szabaduljunk meg attól a magunk
tól, „akiért most beteg a világ”.

BOLDOG ÚJ ÉVET
(ÉVTIZEDET) KÍVÁNOK!

TERÉNYI EDE
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HOL-
Közgyűlést és éves díjkiosztó gá

lát tartott az Erdélyi Magyar írók 
Ligája (E-MIL) múlt év december 11-én, 
Kolozsváron. A magyarországi kulturá
lis tárcát Lakatos Mihály író, a Magyar 
írószövetséget pedig annak nemrég meg
választott elnöke, Szentmártoni János 
képviselte a rendezvényen. A gálán első
ként a Széfeddin Sefket filmklub forga
tókönyvírói pályázatának nyerteseit dí
jazták, kisjátékfilm kategóriában Bács 
Ildikó, a nagyjátékfilmnél pedig Hatházi 
András színművész forgatókönyve bizo
nyult a legjobbnak. Az Irodalmi Jelen 
versdíját Markó Béla (Tulajdonképpen 
minden, Bookart Kiadó, 2010), prózadí
ját Onagy Zoltán (Cerinka, Irodalmi Jelen 
Könyvek, 2010), míg kritika- és esszédí
ját Szörényi László (Újzélandot választot
tam ki új hazámul, Kortárs Könyvkiadó, 
2010) kapta. Az E-MIL által évente kiosz
tott Méhes György-debütdíjat a Bretter 
György Irodalmi Kör vitte el, a Méhes 
György-nagydíjat pedig Sántha Attila 
kapta, elméleti írásokat tartalmazó kö

tetéért (írások könyve, Erdélyi Híradó 
Könyvkiadó, 2010).

Tavaly tizenharmadik alkalommal ad
ták át Csíkszeredában a Székelyföld kul
turális folyóirat díjait. Székelyföld-díjban 
részesült Mózes Attila és Czakó Gábor, 
Térey Jánost pedig Székely Bicskarenddel 
tüntették ki. Első alkalommal adták át a 
Szabó Gyula Emlékdíjat, amelynek díja
zottja Potozky László volt.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör november 29-i meghívottja Varga 
László Edgár volt, aki -  többek közt -  a 
Helikon hasábjain jelentkezett versei
vel. A vitát Papp Attila Zsolt indította. A 
Bretter-kör december 13-án Anonymus
kört szervezett: bárki felolvashatta saját 
vagy más szerző versét, prózáját, a kör vé
gén fény derülhetett a szerzők kilétére is.

A Korunk Akadémia meghívására Ko
lozsváron olvasott fel Varró Dániel, a Túl a 
Maszat-hegyen, a Szívdesszert és az Akinek 
a lába hatos című művek szerzője, decem
ber 8-án. A költővel Balázs Imre József, a 
Korunk főszerkesztője beszélgetett.

Szilágyi Júlia Jegyzetek az akvárium
ból című esszékötetét mutatta be Tamás 
Gáspár Miklós 2010. december 10-én a 
kolozsvári Gaudeamus Könyvesboltban. 
Az est házigazdája Balázs Imre József 
volt.

A Kolozsvár Társaság székhelyén 
2010. december 13-án ünnepi képzőművé
szeti tárlat nyílt neves erdélyi festők mű
veiből, magángyűjtemények kincseiből a 
Korunk Galéria szervezésében. Bevezetőt 
mondott Tibori Szabó Zoltán és Kántor 
Lajos. Ugyanitt bemutatták Karácsonyi 
Zsolt A tér játékai című, Páskándi Géza és 
Marin Sorescu drámáiról szóló kötetét. A 
könyvet Rigán Lóránd méltatta.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
december 17-én könyvbemutatókkal egy
bekötött karácsonyi könnywásárt ren
dezett Kolozsváron. A rendezvényen be
mutatták Kelemen Lajos Kézirattári 
értékeink, valamint Varga P. Ildikó Hiisi 
szarvasától a csodaszarvasig. A Kalevala 
magyar fordításai című kiadványait.

• - M I

P icasso
VÍZSZINTES
1. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), 

spanyol festő', grafikus és szobrász mű
ve. 13. Daloló szócska. 14. Értékesít. 
15. Az utcára ereszt. 16. Új épület ün
nepélyes átadása. 18. Békaparadicsom.
19. A rénium vegyjele. 20. Errefele! 21. 
Skandináv női név. 22. Rovátkák háló
zata. 24. Németországi város. 26. Arab 
ország, fővárosa: Bagdad. 27. Férfinév.
29. Római 1550. 30. Szürkészöld szín- 
árnyalat. 31. Gyakori női név. 32. Ufó 
is lehet belőle! 34. A böjt lényege! 35. 
Ady egyik írói álneve. 36. Pénzbetét 
hozadéka. 37. A múzsák egyike. 39. 
Nyílás az arcon, népies szóval. 41. 
Érdemesít. 44. Eredeti gól! 45. Más 
anyagból felvarrt díszítés szűrön, ké
zimunkán. 46. Az argon vegyjele. 48. 
A zsák szája! 50. Milligramm, röviden.
51. Katonai gyakorlótér. 52. Páratlanul 
sugdos! 53. Színezékcsoport. 55. 
Dumas egyik testőre. 57. A jelzettek. 
58. Dolgozik a szabó. 60. Sept-...; kikö
tőváros Kanadában. 61. Esőn sokáig 
álló. 62. Ipar(i), röviden. 63. Az asztá- 
cium vegyjele. 65. A park határai! 66. 
Hiteles mérték. 67. Rajz, ábra. 70. Női 
becenév. 71. Dobolni kezd!

FÜGGŐLEGES
1. Végső formájához közelítő. 2. 

Összekuszálódó. 3. Primőr zöld
ség. 4. Lendület. 5. Berlini gáz! 6. 
Némán fed! 7. Nagy-Britannia ré
sze. 8. Személyes névmás. 9. Zavaros 
erő! 10. Eposz egy fejezete. 11. Szeg 
két vége! 12. Az égnek ágaskodó. 17. 
Kairó lakója. 18. Szaturál. 22. Fát 
tesz a tűzre. 23. ... gros; nagyba
ni (kereskedés). 25. Költői mutató
szó. 27. Borjú teszi az új kapura! 28. 
Problémát maga mögött hagy. 31. 
Erős, édes spanyol csemegebor. 33. Jó 
erőben lévő, munkabíró. 36. Kemény 
fém. 37. Vitatott, bizonytalan. 38. 
Boafarok! 40. A szélein ragyog! 41. 
Rögtön, azonnal. 42. Részekre osz
ló. 43. Picasso műve. 45. Pompás, 
nagyszerű. 47. Móricz Zsigmond re
génye. 49. Idegen előtag: korhadás, 
rothadás. 51. Pezsgőspohár jelzője.
52. Cérnadarab. 54. Vagy, angolul. 
56. Sír, népies szóval. 57. ... Delon; 
francia filmsztár. 59. Rafael becene
ve. 61. Előtag: nép(i)-. 64. Az egyik 
órahang. 66. Nemzetközi szervezet.
68. Antonov-gépek jele. 69. Mely sze
mély? 70. Antik római aprópénz.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2010. 24. 
számában megjelent 
Degas című rejtvény 
megfejtése: A cipőjét 
kötöző táncosnő; Zsokék 
az esőben. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 03

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap

Co
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Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Miniszterelnöki Hivatal 
Communitas Alapítvány
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