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Nyomdagép a XIX. századból

F ebruár 28-a a finn k u ltú ra  és a K a
levala napja. Lapszám unkban összeállí
tá s t közlünk a kortárs finn irodalomról: 
in te rjú t Rosa Liksom írónővel, ism erte
tő t a finn irodalom m agyar recepciójá
ról, a m eánkieli irodalomról és színház
ról, valam int portré t Sofi Oksanenről.

•  A NAGY KILOMETRIK

GAAL GYÖRGY

Lexikonunk zárókötetei
Tulajdonképpen örvendeznünk kellene, hogy megjelent a 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (RMIL) utolsó két kötete, s 
ezzel az erdélyi könyvkiadás és szellemi élet egyik legnagyobb 
vállalkozása zárult le. íme, felleltároztuk a Magyarországtól 
1918/1920-ban elszakított legnagyobb területegység, s a „hozzá
kerekített” Románia magyar írásbeliségét. Maradandóvá tettük 
azt a hősi küzdelmet, amelyet a kisebbségbe került magyarság 
vívott önálló szellemi élete kialakításáért, megtartásáért. Bár 
Erdély a történelmi múltban is rendelkezett bizonyos politikai
szellemi önállósággal, a kényszerű határmegvonás, a kapcsolat- 
tartás állandó akadályozása idézte eló', hogy a magyar írásbeli
ség Erdélyben a nagy magyar törzs oldalhajtásaként külön életet 
kezdett élni. Most, mikor a határok „légiesítéséről” beszélünk, 
s az elszigeteltség egyre jobban oldódik, az erdélyi irodalom új
ra felzárkózik a törzshöz, s a „romániai magyar irodalom” egy
re ritkábban említett -  s egyre nehezebben meghatározható -  fo
galommá válik. Ilyen szempontból ez a lexikon talán a záróköve, 
összegzése lesz a magyar irodalom romániaiságának.

Lexikonunk kezdeményezője, megálmodója Balogh Edgár volt. 
1966 táján mint a Korunk főszerkesztő-helyettese és az egyete
men a publicisztika tanára egyre gyakrabban szembesült azzal, 
hogy az akkor már közel félszázados múltat maga mögött tudó ro
mániai magyar írásbeliségnek nincs egy megbízható nyilvántar
tása, az itt élt alkotók, a kiadványok adatait csak nehezen lehet 
begyűjteni egy-egy tanulmány, cikk elkészítéskor. A Bőd Péter- 
féle első magyar nyelvű életrajzi lexikonunk, a Magyar Athenas 
megjelenésének kétszázadik évfordulóját ünnepeltük akkori
ban, s ez adhatta az ötletet neki, hogy egy hasonló, lexikonsze
rű számbavételt kell készíteni romániai magyar viszonylatban is. 
Az átmeneti politikai-ideológiai liberalizálódás 1968-ban tette le
hetővé, hogy Balogh Edgár kis közösséget hívjon össze a Korunk 
szerkesztőségébe a lexikonterv kidolgozására. Ez a tizenegy ta
gú szerkesztőbizottság Balogh Edgáron kívül Benkő Samuból, 
Jancsó Elemérből, Jordáky Lajosból, Kacsó Sándorból, Kántor 
Lajosból, Láng Gusztávból, Mikó Imréből, Réthy Andorból, Sőni 
Pálból és Venczel Józsefből állott. Mint látható, többségük ak
koriban már a hatodik évtizedét taposta. Ötön meg sem ér
ték az első kötet megjelenését. Köztük a két alapember, a cím
szójegyzék kidolgozója, Venczel József és a bibliográfus Réthy 
Andor. Pótlásukra vonta be Balogh Dávid Gyula és Köllő-Engel 
Károly irodalomtörténészeket, Gábor Dénes bibliográfust, Szabó 
Attila természettudományi írót, valamint Tóth Sándor filozófust. 
Közben az 1970-ben megalakult Kriterion Könyvkiadó vált a ké
szülő lexikon „gazdájává”, s a kiadói szerkesztés Dávid Gyulára 
hárult. Az első kötet anyaga 1974-re állt össze, de a szerkesztés, 
ismételt lektorálás 1981 elejéig elhúzódott, s azután a cenzúra 
dobta néhányszor vissza a kéziratot, s decemberig követelt javí
tásokat rajta. Úgyhogy csak számos kompromisszum után az év 
végén lehetett a nagyváradi nyomdába adni a szöveget, s onnan 
1982 februárjának közepén jött ki az első példány.

> > > > >  folytatás a 12. oldalon

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 R osa L iksom  fin n  írónővel
Vegyesművészet és provokáció
-  Hogy jutott eszedbe Romániába, 

Erdélybe látogatni?
-  Az internet jótékony hatása az ember 

ismeretségi körére. Virtuálisan találkoz
tunk Molnár Bodrogi Enikővel egy interne
tes fórumon, ezt levelezés követte, majd egy 
meghívás a kolozsvári egyetemre. 0  hívott, 
én persze jöttem. Amúgy első alkalommal 
járok Romániában. Pontosabban ifjú inter- 
railesként annak idején kiszálltam egyszer 
a csatlakozást várva Bukarestben, de az 
aligha számít látogatásnak.

-  Köztudottan előszeretettel használtad, 
használod az álcázásnak mindenféle mód
ját (valószínűtlen álruhákat, sötét szemüve
get, és mindenekelőtt ál-, azaz művésznevet) 
a nyilvánosság előtt történő megjelenéseid
kor, de a műveidben sem ritkák a leplek, 
álarcok, afgán hurkák, írásaidban a legkü
lönfélébb egyes szám első személyű elbeszé
lők bőrébe való bujkálás. Alkotásaidban az 
effajta elrejtve megmutatás természetes, lé
nyegi elem, nyilvános szerepléseidet azon
ban olykor a médiát kritizáló gesztusként, 
olykor magamutogatásként értelmezik. 
Beavatnál bennünket e legendás álarcosdi 
hátterébe?

-  Mindössze huszonöt éves voltam, ami
kor az első könyvem, az Yhden yön pysákki 
CMegálló egy éjszakára) megjelent. A kötet 
novellái meglehetősen durva témákat jár
nak körül, és a szövegek egy része a szü
lőfalum, egy kis lappföldi szórványtelepü
lés embereiről szól. Nem akartam a saját 
nevemen publikálni őket, féltem, hogy a 
szüléimét, akik továbbra is ott éltek, kel
lemetlen helyzetbe hozom a szűk, helyi kö
zösségen belül. Illetve saját magamat sem 
akartam kitenni a falu haragjának. Jól 
tettem. Három könyvet írtam meg, mi
előtt a testvéreim (elsőkként a családból) 
megtudták, hogy írással foglalkozom. Az 
első kötetemet több irodalmi díjjal jutal
mazták, de én nem vettem át azokat, nem 
akartam, hogy felismerjenek. És féltem, 
igenis, a médiától, mert tudtam, mekko
ra a hatalma. A média képes eltaposni egy 
olyan emberkét, amilyen én voltam ak
kor: tapasztalatlan, félénk, túlérzékeny. 
Okkal féltem tehát. Az álnév használata 
segített abban, hogy békében élhessek, ír
hassak és festhessek néhány évig. Aztán, 
amikor felfedték a valódi nevem, már idő
sebb és erősebb voltam, már nem tudtak a 
földbe döngölni vele. A kilencvenes évek

től már nyíltan felvállalom egyrészt a mű
veimet, másrészt a civil identitásomat, 
bár megőriztem és a jövőben is megőr
zőm a jól bevált művésznevem. A médiát 
továbbra is kerülöm, különösen a mindent 
elbanalizáló televíziót. Továbbra is erő
sen kritikus vagyok a médiával szemben, 
hisz gyakran előfordult, hogy bármit nyi
latkoztam egy interjúban, az újságíró azt 
írta csak le, amit ő maga akart hallani. A 
média számára az ember nem más, mint 
puszta nyersanyag, olyan formájúra gyúr
ják, amilyenre ők akarják, ritkán érdek
li őket a dolgok tartalma, a felszín bőven 
elég. Madonnát is idézhetném akár: a mé
dianyilvánosság egy kalap szar.

-  írói pályádat külföldön kezdted, két
kezi munkát végeztél, s közben született az 
előbb említett merész hangú kötet, amely 
formáját és témaválasztását tekintve is 
provokatív, újszerű volt. Hogyan fogadták 
az olvasók, hogyan a kritika és az írókörök 
(kezdettől fogva olyan pozitívan, mint utó
lag tűnik)?

-  A könyveim rögtön az elején rendkí
vül kedvező fogadtatásban részesültek 
Finnországban és külföldön is. Tizenhat 
nyelvre fordították le eddig az írásaimat, 
és körülbelül ugyanennyi országban ad
ták ki. Sokáig voltam a kritikusok kedven
ce, az egekig dicsértek. De akit a kritika 
és a média felemel, azt előbb-utóbb nagy 
magasságból le is pottyantja. Egy napon 
aztán kezdték azt írni, hogy Rosa Liksom 
szövegei nem trendik többé, kimentek a 
divatból! Én magam jól szórakoztam eze
ken a véleményeken, hisz sosem gondol
tam, hogy különösebben „trendi” lennék, 
és még kevésbé akartam az lenni. Ez a ki
lencvenes évek végén történt, egy, a finn
országi irodalomkritikára nézve igencsak 
szomorú időszakban, amikor a lapok sor
ra felére csökkentették a kulturális rova
taik terjedelmét. Az utóbbi évtizedben a 
helyzet lenyugodott velem kapcsolatban. 
Betöltöttem időközben az ötvenet, és a 
kritikai hangok végre a normálishoz kö
zelítettek. Azaz bizonyos könyveim tetsze
nek a kritikusoknak, mások pedig nem. 
Az azonban nem változott, hogy amikor új 
kötetem jelenik meg, a kritikusok rögtön 
ráugranak. Mikor csokrokkal dobálnak, 
mikor sárral.

-  A hiperrövid történet, az egyperces 
novella műfaja gyakorlatilag védjegyed

dé vált. A magyar olvasó számára az egy
perces fogalma nem új, de Örkény István, 
az elnevezés kitalálója közös paraméter
ként a szövegek hosszát emlegette csupán. 
A te egyperceseid műfajukat tekintve egysé
gesebbek, sőt, lazább összefüggést sem ne
héz felfedezni köztük, gyakran ciklusokat 
alkotnak. Regényeidben is rövid, monológ
szerű elbeszélések rendeződnek polifónikus 
egésszé. Hogyan született ez a hang, ez a 
forma?

-  Ez az én formám. A tudatalattim
ból bújt elő, rám talált, már a kezdetek
kor nyilvánvaló volt, hogy így kell írnom. 
Mintám, tudatos példaképem nem volt, 
bár pár évvel ezelőtt a magyar Örkény 
nevét is hallottam emlegetni, mint e szá
momra legsajátabb műfaj feltalálóját. 
Elkezdtem írni, és a forma rögtön az el
ső történet papírra vetésekor megszüle
tett. A rövidpróza az én műfajom, de egy 
író persze mindenfélét szeretne kipróbál
ni. írtam én drámát, regényt, filmforga
tókönyvet és még sokinden mást. Minden 
műfaj sajátos munkamódszert igényel. 
Izgalmasnak tartom újabb és újabb terü
leteken kipróbálni magam, és abba sem 
igen akaródzik hagyni. Az irodalmi műfa
jok közül a regény jelenti számomra a leg
nagyobb kihívást, legkeményebb munkát, 
mégis szeretek regényt írni. Az írásfolya
mat mindig több évig tart, de én rendkí
vüli módon élvezem. Egyébként a rövid
prózáim is hatalmas tartalmi változáson 
mentek keresztül életem folyamán, még 
ha a forma, a végletesen rövid történet 
műfaja ugyanaz is maradt.

-  Legújabb könyved helyszíne Orosz
ország, és elmondásod alapján regény, 
mely újralátogatja a húsz évvel ezelőtt írt, 
Gagarin tranzitállomás című novelláskö- 
tetből ismerős tájakat.

-  Igen, most tartok a végén egy ötéves 
írásfolyamatnak, melynek eredményeként 
megszületett a Hytti nro 6 (A 6-os számú 
fülke) című regény. A történet a nyolcvanas 
évek Szovjetuniójában játszódik ugyan, 
de önálló sztori, egészen más, mint amit a 
Gagarin tranzitállomásban olvashatnak. A 
Gagarin tulajdonképp néprajzi, azaz ant
ropológiai ihletésű. A 6-os számú fülke 
egyáltalán nem az. Tömören, egy középko
rú orosz férfi és egy fiatal lány története, 
a Szovjetunióról szól és Oroszországról, ar
ról, ami az emberben állandó, a társadal
mi berendezkedéstől függetlenül. Ezt a re
gényt különösen élveztem írni. Címével 
Csehov klasszikusára, A 6-os számú kórte
remre utal. A nagy orosz klasszikusok, il

R osa Liksom
Finn író, polgári nevén Anni Ylávaara. 1958-ban született Észak-Finnországban, 

a Tornio völgyében, meánkieli nyelvterületen. Szülei földművesek és rénszarvaste
nyésztők voltak. Tizenhét évesen költözött Helsinkibe, ahol alkalmi munkákkal tar
totta el magát, és antropológiát tanult az egyetemen. Ifjúságát többek közt házfogla
lások színezték, kommunák tagjaként élt Európa több országában. Évekig lakott a 
koppenhágai Kristianiában, Párizsban és a Brezsnyev-korszak Moszkvájában. 1987- 
ben költözött vissza Finnországba, azóta Helsinkiben él. Az írás mellett festészettel, 
fényképezéssel, kísérleti filmek, képregények, kifestő- és gyerekkönyvek készítésé
vel is foglalkozott az évek során. Műveit irodalmi díjak sorával jutalmazták, számos 
nyelvre lefordították, kiállításaival, videomunkáival bejárta Európát.
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letve a huszadik századi és kortárs orosz 
irodalom kedvenc olvasmányaim közé tar
toznak, bár sajnos nem eredetiben, hanem 
finn, illetve svéd fordításban olvasom őket.

-  Kedvenc íróid közt az orosz írókon kí
vül az itthon sajnálatosan kevéssé ismert 
Herta Müller neve is felmerült. Miért szere
ted az ö írásait?

-  Herta Müller első köteteinek elbeszé
lései egy kis romániai sváb faluban ját
szódnak, azaz egy apró kisebbségi faluról 
szólnak, amely hangulatát tekintve kísér
tetiesen hasonlít saját szülőfalumra, ott 
messze, északon, a svéd határ közelében. 
Egy kicsi, isten háta mögötti közösség, 
amely az évszázados elszigeteltség követ
keztében különös világgá alakult. Lelki 
rokonságot érzek az írónővel, épp ebből az 
okból kifolyólag. Az elszigetelt, civilizáci
ótól távol eső falucskák egyformán nyo
masztó hangulatot tudnak árasztani, le
gyenek azok keleten, nyugaton vagy akár 
északon. Borzalmas, ugyanakkor rendkí
vül izgalmas helyek.

-  Végzettséged szerint antropológus vagy. 
Segít-e, hatással van-e rád ez a tapasztalat 
az írói munkában?

-  Szerintem az antropológus háttér lát
szik abban, ahogy a körülöttem levő dol
gokra nézek. Abban, ahogy jelentést kere
sek a körülöttem zajló eseményekben. Az 
antropológus háttér igenis nagy segítsé
gemre volt mindenféle elfoglaltságomban. 
Képzőművészként 2005 óta dolgozom egy 
olyan médiaművészeti projekten, amely 
afgán hurkákba öltözött nők vándorlását 
mutatja Finnország és a világ más tájain. 
Ezek a burkás nőkről készült képek esz
tétikai értékük mellett elkerülhetetlenül 
politikai jelentést is hordoznak.

-  Az írás mellett festéssel, képregényraj
zolással, fényképezéssel és filmkészítéssel 
is foglalkozol. Van-e valamiféle fontossá
gi sorrend, felmerül-e benned egyáltalán, 
hogy ilyesmit felállíts e különböző' elfoglalt
ságaid között?

-  Művészeti vegyesmunkás vagyok én, 
ha úgy tetszik, vegyesművész. Bármit 
csinálok, tulajdonképp ugyanarról szól: a 
művészet műveléséről. Csak annyi, hogy 
vannak különböző módjai ennek a művé
szetművelésnek. Ha támad egy ötletem, 
az rendszerint eleve ki is jelöli a saját for
máját. Van, amiből fényképsorozat lesz, 
van, amiből regény, van, amiből dráma. 
Sosem kell gondolkodnom rajta, ez egy 
spontán folyamat. A téma maga választ
ja meg a megnyilvánulási módját. Ha be
legondolunk, a középkorban természetes 
volt, hogy a művészek a legkülönfélébb 
tevékenységekkel foglalkoztak egyszerre: 
építészettel, festészettel, textilművészet
tel, csillagászattal, orvostudománnyal, 
szobrászattal és így tovább. Az újkor, 
a mi korunk viszont különösen szeret
né kategorizálni, egyszer s mindenkor
ra besorolni az embert rögtön születése 
után. Ebből mérnök lesz, abből kémény
seprő, abból drámaíró. Ha az ember sza
badon nőhet fel, ahogy azt én tehettem, 
több területen is önmegvalósításba fog
hat. Hálás vagyok a sorsnak, hogy velem 
ez így esett.

-  Hogyan illeszkednek a sorba a gyer
mekkönyveid? Nincs közöttük kettő' egyfor
ma, sem képi világukat, sem tartalmukat 
tekintve.

-  A gyerekkönyvek külön fejezetet je
lentenek az életemben. Valamennyit a sa
ját kislányomnak írtam, és témaválasztá
sukban az ő testi-lelki fejlődését követik. 
Próbáltam azokról a dolgokról írni, ame
lyek őt foglalkoztatják, a témák tehát 
egyenesen tőle származnak. A legutóbbi, 
az idén megjelent Neko egy macskasza
muráj története. A keleti vizuális kultúra 
régóta izgatta a fantáziámat.

-  Finnországban manapság már (vala
miképp kanonizált, mégsem egykönnyen 
besorolható) klasszikusként tartanak szá
mon, és nemcsak a már emlegetett villa
násnyi novellák műfajának feltalálásáért, 
hanem egyfajta nyelven belüli „soknyelvű
ségnek” köszönhetőén is (egyes stigmati- 
záltnak számító nyelvváltozatok, a fővárosi 
szleng és saját dialektusod irodalomba va
ló beemelése miatt). Mennyire volt nehéz e 
nyelvi tabuk ledöntése? Találkoztál-e olyan 
véleményekkel, hogy nem is irodalom, amit 
művelsz?

-  Ó, igen, nemigen gondolkodom azon, 
írónak tartanak-e vagy sem. A fontos szá
momra mindig is az volt, hogy arról ír
jak, aminek megírására kényszert érzek. 
Bizonyára akkor is írnék, ha a könyveim 
nem jelennének meg. Erős belső kényszer 
hatására írom tehát, amit írok. írás köz
ben nem gondolkodom azon, milyen nyel
vezetet használjak, a történet természe
tes módon maga választja meg a nyelvet, 
amelyen megíródik. A gátak feloldódásá
ról van szó, arról, hogy hagyom szabadon 
kiáradni magamból azt, ami kikívánko
zik. Aztán belép a képbe a kiadószerkesz
tő és társai, akik a felesleget hideg fejjel 
lenyesegetik. Ugyanez a helyzet a képző- 
művészettel kapcsolatban. Nem zaklatom 
magam azzal a kérdéssel, művész vagyok- 
e vagy sem. Minden művészetművelés 
természetes meghosszabbítása a hétköz
napjaimnak. Az, hogy minek neveznek, 
másodrendű kérdés. Ha mégis megkérde
zik tőlem, mi lennék, ha volnék, a vála
szom: író-művész.

-  Nyelvi virtuozitásod és a használt 
nyelvváltozatokban rejlő narratív aspek
tus (az, ahogy a megszólaló nyelvváltozat a 
finn olvasó számára rögtön nyilvánvalóvá 
teszi, hol járunk, s ki a beszélő, milyen kor- 
és társadalmi osztályhoz tartozik) jócskán 
megnehezíti az idegen nyelvű olvasó dol
gát, a fordítóról nem is beszélve. Milyen ta
pasztalataid vannak műveid fordításaival 
kapcsolatban? Lefordítható-e ez a polifó
nia, ez a groteszk természetesség?

-  A fordítóknak újra kell írniuk a köny
veimet, úgy, hogy sikerüljön valamiképp 
az eredeti életérzést, hangulatot, attitűdöt 
közvetíteni, a szöveg ritmusát megfogni, 
nem az apró részleteket. Minden fordító
nak azt tanácsolom, nehogy szolgai módon 
viszonyuljon a szövegeimhez, a kreatív 
fordítást támogatom. Az írásaim így ra
gyogó fordítók, pl. a francia Anna Papart, 
a német Stefan Moster kreativitásán szű
rődtek át. Egyesek közülük igazi megszál

lottak egyébként, meánkieliül is tudnak, 
és ez persze megkönnyíti a Lappföldön ját
szódó történeteim lefordítását, bár koránt
sem feltétlenül szükséges hozzá. Nem hi
szem, hogy a könyveimet lehetetlen vagy 
akár csak nehéz volna lefordítani, hisz 
annyi nyelvre sikerült. Gondoljunk bele: 
hindire is!

-A  különböző nyelvváltozatok fontossága 
-  vagy legalábbis előfordulásuk gyakorisá
ga -  ugyancsak megváltozott szövegeidben 
az idők során. A leginkább anyanyelved
nek nevezhető Tornio völgyi finn, melyet az 
utóbbi években önálló nyelvként, meünkieli 
néven emlegetnek, mintha egyre fontosabb 
szerepet töltene be. A dialektus különböző 
regiszterei szólalnak meg (mint a Reitari 
című fikcionalizált életrajzi regényben), il
letve a tájszólás előszeretettel dialogizál a 
szintén egyre gyakrabban használt szten- 
derd finn nyelvvel (például a Maa [Föld] cí
mű novelláskötetben).

-  Igen, az írásaim komplexebbekké vál
tak az idők folyamán, úgyhogy a nyelvük 
is szükségszerűen vált változatosabbá, 
rétegeltebbé. Egyre reflektáltabb nyelv- 
használattal kísérletezem. Első kötetem, 
az Yhden yön pysükki és a legutóbb meg
jelent Maa közt óriási a különbség e tekin
tetben. Is.

-  Hogyan oldják meg a fordítóid a di
alektus dilemmáját saját nyelvükben? 
Előfordul-e, hogy egy létező regionális 
nyelvre fordítják, vagy valamiféle fiktív táj
szólásban szólalnak meg a szövegek?

-  Tudtommal egyik fordítóm sem hasz
nált semmilyen konkrét regionális dialek
tust, hanem különös kifejezések, „zama
tos” fordulatok helyenkénti használatával 
közvetítették a tájnyelven írt szövegek 
hangulatát. Régies, furcsa szavakkal, de 
visszafogottan, annyira, hogy az olvasó 
megértse, nem hétköznapi, középosztály
beli, nagyvárosi figurákról van szó.

-  Két drámád, a Family Affairs (Családi 
ügyek) és a Rikos (Bűn) egy kötetben jelent 
meg a tavalyi évben, de megírásuk között 
tizenöt év telt el. Mind nyelvhasználatukat, 
mind szerkezetüket tekintve igencsak kü
lönböző darabokról van szó, mégsem nehéz 
közös jegyeket felfedezni bennük. Mindkettő 
egyfajta (groteszk vagy hiperrealista) zsugo
rított társadálommodellt állít elénk, és lep
lezetlenül provokatív hangvételű. A Family 
Affairsí a baloldaliságáról és kísérletező 
kedvéről híres KOM-teatteri társulata mu
tatta be elsőként. Milyen fogadtatásra ta
lált? Látható lesz-e a Rikos a közeljövőben 
színpadon?

-  A Family Affairs annak idején nagy 
sikert aratott. A KOM-teatteri telthá
zak előtt játszotta két évadon át. Utána 
Észtországban, Franciaországban és 
Finnország más színházaiban is bemu
tatták. A témája (sajnos) továbbra is igen
csak aktuális. A Rikos 2011 vége felé ke
rül színpadra. Provokáció, igen, úgyhogy 
a fogadtatása... bármilyen lehet, szeren
csére.

JANKÓ SZÉP YVETTE
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HELIKON

ROSA LIKSOM

Tizennégy évig voltam
Marcus szeretője. Marcus mindig is hű

séges típus volt, sosem csalt meg engem. 
Mindez idő alatt én magam is házasság
ban éltem, megvolt a saját életem, ami 
iránt Marcus egyébként soha a legkisebb 
érdeklődést sem mutatta. Szép karriert 
futottam be az állam alkalmazásában. 
Az utóbbi tíz évben az oktatási miniszté
rium tisztviselőjeként dolgoztam, és rend
kívül elégedett vagyok a pályámmal, il
letve jelenlegi feladatkörömmel. Az én 
koromban már nem gondolkodom sem
miféle előrejutáson. Elvben minden régó
ta rendben van körülöttem. De amikor a 
negyedik x-en túl kezdtek a korommal já
ró válságjelek mutatkozni, előbb pszichi
kai, aztán testi értelemben, pánikba es
tem. Én és a férjem boldog házasságban 
éltünk -  bármit is jelentsen ez — már húsz 
éve. Van egy gyönyörű kertvárosi házunk 
Nuottaniemiben, tengerre néző kilátás
sal, egy téliesített nyaralónk a tóvidék szí
vében, Punkaharjuban, és egy alternatív 
lakásunk Szingapúrban. Valami mégis hi
ányzott. Nem macska, nem kutya, hanem 
a kispulya, ahogy nagyanyám mondaná. 
Két hosszadalmas beszélgetés után a ba
ba-dologról, a férjem végül beleegyezett, 
hogy hagyjuk abba a védekezést. Az első 
három hónap még simán ment, de aztán 
jöttek a kételyek. Hogy is tudnék két hó
napot kihagyni a munkában, és mi történ
ne a testemmel a szülés után? Rémálmok 
kezdtek gyötörni, hogy öt kiló plusz ren
gene rajtam a baba születése után, plasz
tikáztathatnám a mellem, és az életem 
másból sem állna, mint a terhességi csí
kok takargatásából.

Javasoltam a férjemnek, hogy térjünk 
vissza a fogamzásgátláshoz, mert jobb öt
letem támadt. Örökbefogadás. Mért is ké
ne tönkrevágni a karrieremet és a teste
met egy gyerekszüléssel, mikor a fejlődő 
országok tele vannak született szülőgépek
kel? Ezeknek a nőknek kötelessége gyer
mekeket szülni számunkra, nyugati ma
gas végzettségű nők számára, mintegy a 
nyugatról kapott gazdasági támogatás vi
szonzásaképp. Hiszen a szupersztárok is 
Afrikából vesznek csecsemőt maguknak, 
mért ne tehetném én is? A férjem kisebb 
vita után elfogadta az ötletet, úgyhogy el
mentünk a felkészítő tanfolyamra. Minden 
rendben ment, és két évvel később már in
dulhattunk is a nekünk ígért aranyos kis fi
úcskáért Dél-Afrikába. Odaérkezésünkkor 
ért az első sajnálatos meglepetés. A be
ígért csecsemő tüdőgyulladásban meg
halt, és egy három éves kislányt ajánlot
tak nekünk helyette. Rögtön mondtam, 
hogy elfogadhatatlannak tartom az effé
le eljárást, de a gyermekotthon igazgató
nője csak annyit válaszolt hűvösen, hogy 
ez van, ezt kell szeretni. A férjem persze 
mondta, hogy menjünk haza, hagyjuk az 
egész örökbefogadás-cécót. Én erre, hogy 
soha életemben nem hagytam semmit fél- 
be-szerbe. Az igazgatónő kapott tőlem ezer 
dollárt, hátha megenyhül, és ad egy másik 
fiút. A pénzt zsebre is vágta, de a döntésén 
nem változtatott. Végül fogtuk azt az alul

táplált kis fekete lányt, és visszautaztunk 
Finnországba...

Megpróbálkoztam a háztartásbeli anya 
szereppel, de nem sok jó sült ki belőle. 
Borzasztó rosszul éreztem magam attól a 
kislánytól. Legszörnyűbb volt talán az úgy
nevezett családi élet. Azelőtt a férjemmel 
elvoltunk mindketten magunkban, képe
sek voltunk hallgatni, de most ez az idegen 
kislány állandó figyelmet követelt magá
nak, és a férjemtől meg is kapta. Irtóztam 
ettől az egésztől, úgy, ahogy volt. A lehe
tő leggyorsabban visszamentem dolgozni, 
és a férjem vállalta magára a gyerek gon
dozását, ő hordta napközibe, ő bozta haza, 
ő játszott vele esténként. A férjem szeret
te a kislányt, és a kislány őt. Hamarosan 
azt vettem észre, hogy kívülállóvá váltam 
a saját családomban. Otthon már senki
nek nem volt szüksége rám, de a munka
helyemen szerencsére tudtak értékelni. 
Előléptetést kaptam, tágasabb dolgozószo
bát és saját, különbejáratú titkárt, aki so
sem kerül feleslegesen a szemem elé... Most 
lesz pont három éve, hogy elköltöztem a 
tengerre néző házamból s életemből, ott
hagytam férjet, örökbefogadott gyereket, 
szeretőt, mindent. Azok ketten kiválóan 
megvannak nélkülem, Marcus pedig jól fel
találja magát az új barátai közt a börtön
ben. Végre-valahára úgy élhetek, ahogy 
nekem tetszik... békében, egyedül.

Részlet a Rikos (Bűn) című drámából

2010. október 22-én, pénteken 17 órától 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház új stúdiójában (E. Isac u. 26 28.)

A nő burka
Rosa Liksom K olozsváron

Felolvasás Rosa Liksom finn író és  vizuális művész írásaiból, 
vetítés és közönségtalálkozó az  alkotóval.

Felolvasnak a BBTE Színház és Televízió Karának hallgatói 
Vendégünk beszélgetőtársai lesznek:

Visky András. író, dram aturg,
Harriet Lonka, a budapesti Finnagora kulturális központ vezetője, 

M. Bodrogi Enikő irodalomtörténész, fordító.

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

• •
(Ö sszeházasodtunk
novem ber
tizen negyed ikén ,
és a hónap le se járt, már gémóver volt 

nálunk. Fix két héttel folyt túl a hócipő
mön ez a házasélet.) A Pampámban szúr
tam ki. Délutáni sörbeöntésen voltunk a 
haverokkal a melóból, mikor belépett az 
ajtón, és nálam rögtön koppant a tantusz, 
hogy ezt a hapsit nekem találták ki. Este, 
lépés előtt aztán odamentem az asztalá
hoz, és mondtam neki, tód mit hapsikám, 
kapd be. Felmentünk hozzám, és attól fog
va többet ki se lehetett a kérőmből robban

tani azt a főszert. A szarházi rámragadt, 
mint a dzsuva, azután az egy numera után. 
Gyökeret eresztett az ágyamba, esküszöm. 
Ott szunyáit, mikor én elhúztam melóz
ni, és bazmeg, mikor hazaérek, még min
dig ott horpaszt, hogy reng a ház. Nem járt 
az se melóba, se boltba, csezmeg, még a sze
metet se volt képes levinni. Én meg lenyel
tem neki az egészet, mer nemtom, bírtam 
azér, az ágyban legalábbis, amikor nem 
aludt. Megkérte a kezemet egy hétre rá, 
hogy összeakadtunk, én meg belementem, 
mer nemtom, pocsék napom volt, és már 
va egy hónapja, pangás minden fronton, a 
Pampámban meg mindenütt. Gondoltam, 
lesz legalább mit ünnepelni a többiekkel, 
mindegy, ki a faszi, hozzámegyek, oszkész. 
A Savoyban tartottuk a lagzit, volt fehér 
rucim, minden, kaptunk valami nászaján
dékot, beseggeltünk, mint állat,és minden
ki kurva jól érezte magát.

Aztán jöttek a hétköznapok, mindig 
ugyanaz a fos. A hapsi valami lánckereszt- 
rejtvényfejtő volt s bűzlött mint a disz
nó. Ezt még bevette a gyomrom, de mikor 
egy hete voltunk házasok, elkezd nekem, 
bazmeg, rinyálni, hogy neki milyen ne
héz gyerekkora volt, meg elkúrt fiatalsá
ga, meg hogy vele senki se törődik és nincs 
már mér éljen. Én hallgattam ezt egy hé
tig, minden kibaszott este, mindig ugyan
az a rossz lemez. És én még aszittem, ép
kézláb pasit fogtam ki. Oké, szál egy hét 
házasélet után én idegileg totál zokni vol
tam, és azon agyaltam, hogy micsináljak 
egy ilyen taggal, aki szétfolyik itt nekem, 
mint a takony. A második héten csak to
vább romlott a szitu, kezdte a nagymut- 
terja halálát vagy mi a halált siratni, ami 
minimum húsz éve történt. Na erre beso- 
kalltam, mondtam: húzzál innen a picsába. 
Mutatja az ujját, hogy gyűrű. Én az enyé
met erre kivágtam az ablakon, mégse bírt 
lekopni. Próbáltam kicipelni a lépcsőház
ba, de úgy szét volt esve, hogy semmit se 
bírtam vele kezdeni. Hívtam erre a zsaru
kat, hogy vigyék má az annyába. Néznek 
rám a zsernyákok, néznek a hapekra, vál
lat vonnak, kisétálnak, én meg fogom erre 
a filézőkést, beleszúrom vagy kétszer. Az, 
bazmeg, ellen se állt, szó nélkül bepusztult 
ott az én ágyamba.

Telefonáltam a kórházba, a diliosztály
ra, és mondtam, a férjem öngyilkos lett, szí
ven szúrta magát párszor, azzal átmentem 
egy haverhoz a melóból. Az meg próbált le
lazítani, hogy nyugi, ilyesmi bármikor elő
fordulhat. Bedobtunk egy kávét, és reggel 
mentünk melóba. Másnap felhívtak a zsa- 
ruságtól, és levették pontosabban az infót. 
Én leadtam mindent, mondtam, bementem 
a klotyóra újságot olvasni, és azalatt a fé
szer kinyírta magát. Bevették az egészet, a 
csajok a melóban meg azt mondták, fran
kón csináltam, magára vessen, aki így le
pukkan és ott rinyál, előadja a nagyhalált. 
Basszameg, nekem egy rendes hapsi kell, 
aki intéz mindent, perkálja a lóvét a lakás
hitelbe, és befele hordja a kaját a frigóba, 
nem ki. Csak vannak egy pasinak is köte
lességei, ha egyszer összecuccolunk.

Részlet a Tyhjün tien paratiisit (Útszéli 
paradicsomok) című kötetből.

JANKÓ SZÉP YVETTE 
ford ítása

4



HELIKON

M. BODROGI ENIKŐ

Jégzajlás a m eänkieli kultúrában
Minden magyar ember tud valamit a 

finn nyelvről, arról viszont nem valószí
nű, hogy Finnország és Svédország határa 
mentén, a Tornio, Muonio és Könkämä fo
lyók két oldalán egy olyan finn nyelvválto
zatot beszélnek, amely keleten finn nyelv
járás, nyugaton viszont önálló nyelv. Ez a 
meänkieli, amelyet 1999-ben ismert el a 
svéd állam kisebbségi nyelvnek.

Mint minden kisebbségnek, a meänki- 
elit beszélőknek is nap mint nap meg kell 
küzdeniük anyanyelvű létükért. Ebben 
nagyon fontos szerepet vállalt az észak
svédországi Norrbotten megyében fekvő 
Pajalában 1986-ban megalakult Tornio- 
völgyi Színház (svédül Tornedalsteatern, 
finnül és meänkieliül Tornionlaakson te- 
atteri, rövidítve ToTe). Pajala mintegy 
2100 lakójú egyházasfalu, amelynek nevét 
többek között amatőr színházi tevékenysé
ge tette ismertté.

Az első darab, amelyet bemutattak, 
Hákan Rudehill műve, az lsen gar (Zajlik 
a jég). Látványos jégzajlás volt akkor a 
Tornio folyón, s ez ihlette meg a szerzőt. 
De jégzajlást jelentett a darab bemutatá
sa maga is a meänkieli nyelvű kultúrában, 
ahogy a színház születésénél bábáskodó 
Bror Astermo (sz. 1952) és Astrid Kruukka 
(sz. 1959) visszaemlékeztek az eseményre 
2010 májusában, amikor interjút készítet
tem velük.

A most 84 esztendős Ellen Kettunen, aki 
amatőr színészként lépett fel az első da
rabban, lelkesen számolt be arról, mekko
ra élményt jelentett számára, hogy anya
nyelvén beszélhetett a színpadon, azon a 
nyelven, amelyet az iskolákban nem egy
szer testi fenyítéssel próbáltak kinevelni 
a gyermekekből. Ugyanakkor aggodalmá
nak is hangot adott: „Hogyan lehet a mi 
hétköznapi nyelvünket a színpadra vinni? 
Mit szólnak majd hozzá? Nyelvünket, ame
lyet annyira megvetettek, annyira tiltot
tak -  és amelynek ezennel kultúrnyelvvé 
kell válnia. S az emberek ráadásul fizet
ni fognak, amikor eljönnek, hogy meghall
gassák. Hihetetlen. Mégis minden tapasz
talatunk teljesen pozitív volt, és jól esett, 
hogy gyermekkorunk hajdani nyelve vég
re megfelelt, végre megmutatkozhatott. 
Amikor nyelvünk jövőjén gondolkodunk, 
akkor bizony a mi közös felelősségünk, 
hogy továbbadjuk a fiatal nemzedékek
nek.” (ford. M. B. E.)

Amellett, amit az anyanyelvi tudatosság 
kialakításában vállalt, az amatőr színját
szásnak más szerepe is volt a Tornio-völ- 
gyiek számára: megtanította őket arra, 
hogy az életben a mindennapi gürcölésnél 
fontosabb dolgok is vannak, és hogy nem 
lehet pénzben mérni az emberi értéket.

De mi is ez a Tornio völgyi Színház? Egy 
folyton változó lélekszámú társulat, amely 
tagja a svédországi Amatőr Színházak 
Központi Szövetségének. Céljai közé so
rolja az amatőr színjátszás fellendítését a 
társadalomban, a művészi szólásszabad
ság érvényre juttatását, és szembeszáll a 
csupán anyagi sikert biztosító kultúrával. 
A színháznak nagyon erős a helyi kötöttsé
ge abból a szempontból, hogy leggyakrab

ban a vidék történetével kapcsolatos dara
bokat visz színre, amelyeket főként helyi 
születésű szerzők írnak (Bengt Pohjanen, 
Mikael Niemi, Mona Mörtlund, Marita 
Mattsson-Barsk). A témaválasztás is ré
sze annak a kollektív identitásépítési stra
tégiának, amelynek feladata a Tornio-völ- 
gyi kultúra és annak szerves részeként a 
meänkieli ápolása. Tornio-völgyi kultúra 
ugyanis nem létezik meänkieli nélkül, bár 
a svéd kisebbségpolitika ezt állította.

A Tornio-völgyi finnség Finnországtól 
való elszakítása (1809) után nyelvében is 
önálló fejlődésre kényszerült. Sokan van
nak, akik mindmáig értéktelen, haszon
talan keveréknyelvnek tartják, svédek és 
meänkielit beszélők egyaránt. S hogy mi
ért? Mert legalább másfél évszázadon ke
resztül ezt sulykolta beléjük a svéd nyelvi 
hegemóniáról szóló diszkurzus. Márpedig 
ha az egynyelvű elit szemében semmit sem 
ért, akkor a társadalomban boldogulni 
akaró nyilvánvalóan ehhez a felfogáshoz 
igyekezett idomulni. Másfelől a finnorszá
gi finn közvélemény is „csak” nyelvjárás
nak tartotta, s ma is jórészt annak tartja.

És egyszer csak, mikor már úgy 
tűnt, a nyelvi kérdés „megoldódott” 
Svédországban, megjelent egy csapat, 
amely a kisebbségi anyanyelvet a svéd
del egyenrangúként merte használni.

A Tornio-völgyi Színház bejárata

Bemutatásra került az első színdarab, 
amelyben hetvenhét amatőr színész lépett 
föl! Lázadás volt ez a szó legnemesebb ér
telmében, látványos szembeszállás a beol
vasztási politikával.

A Tornio-völgyi Színháznak nincsenek 
állandó professzionális színészei. Minden 
mű bemutatásához más-más színésze
ket hívnak meg, és legnagyobbrészt ama
tőrökkel dolgoznak. 1986-tól kezdve közel 
másfél évtizeden át minden darab meg
rendezéséhez külön pályázott a társulat 
pénzre a helyi önkormányzatokhoz. Majd 
miután 1999-ben önálló nyelvnek ismer
ték el a meänkielit, és nemzeti kisebbsé

gi nyelvi státust kapott, a Svéd Állami 
Kultúrtanács rendszeresen finanszírozta 
a színház munkáját. Emellett az Európai 
Unióhoz is rendszeresen pályázik támoga
tásért.

A Zajlik a jég című darab kézirata svéd 
nyelvű, és a rendező sem tudott meänkieli
ül. A színészek azonban két nyelven akar
tak beszélni a színpadon, úgy, ahogy azt a 
mindennapi életben tették. Természetesen 
vitatkozni is kényszerültek a rendezővel, 
aki bizonyos szövegrészekről úgy vélte, 
svédül kell elhangozniuk, hogy minden
ki értse. Szinte két és fél évtized távlatá
ból visszatekintve erre a darabra, illetve 
az utána következőkre is, megállapíthat
juk, hogy azok a szövegrészek, amelyek ér
zelmi töltetűek, meänkieliül hangzottak 
el, míg a hivatalos regiszterhez kapcsolódó 
szövegek svédül. Nem véletlenül, hiszen az 
anyanyelv a lélek nyelve.

1987-ben még nagyobb áttörésre került 
sor: ekkor mutatták be az első (és mind
máig egyetlen) teljesen meänkieli dara
bot, Bengt Pohjanen Kuutot (Kuuttóék) 
című drámáját. Nota bene: történt ez ak
kor, amikor a meänkielit még „semmilyen 
nyelvnek” tekintették Svédországban! 
Annak a néhány mondatnak, ami svédül 
hangzik el a darabban, megvan a maga 
helye és szerepe. A fiatalok szólalnak meg 
többségi nyelven, akik anyanyelvűket nem 
beszélik.

Pohjanen visszaemlékezése szerint nem 
volt könnyű meänkieli művet színre vinni, 
igen kemény ellenállásba ütközött, de vé
gül is érdemes volt harcolni érte. Hatalmas 
sikert aratott, nagyobbat, mint bárme
lyik utána következő. Tizenháromszor telt 
meg a kétszázharminc férőhelyes paja- 
lai Kultúrház nézőtere az érdeklődőkkel. 
Turnén is részt vettek a színészek a da
rabbal Svédországban és Finnországban 
egyaránt, 25-30 alkalommal adták elő kü
lönböző helyeken.

Pohjanen olyan, gondosan eltemetett 
és több nemzedéken keresztül szégyellt 
Tornio-völgyi emlékeket, fájdalmakat és 
megaláztatásokat öntött művészi formá
ba, amelyekről mindaddig hallgatni illett. 
Színre tudta és merte vinni mindezt, olyan 
fantasztikus bravúrral, hogy a humor, „a 
mi humorunk” (meän huumori, a „mi nyel
vünk”: meänkieli analógiájára) eszközei
nek segítségével a tragikum mélységeiből 
a katarzis magaslatára emelte a nézőt.

A Tornio-völgyi Színháznak hallatlanul 
fontos szerepe volt tehát megalakulása óta 
a meänkieli státusának növelésében. Az, 
hogy a színpadon ezen a nyelven is meg
szólalnak a szereplők, rádöbbentette mind 
a színészeket, mind a nézőket, hogy ige
nis alkalmas művészi célok szolgálatára, 
tehát ugyanolyan értékes, mint a többsé
gi nyelv.

A színház első igazgatója, Bror 
Astermo, meänkieli anyanyelvű, a mos
tani pedig, Ulf Fembro, svéd. Mindketten 
egyetértenek abban, hogy a színház sike
rét nagymértékben a meänkielinek kö
szönheti. Ha az első darabot ugyanis své
dül adták volna elő, nem ébresztett volna 
ekkora érdeklődést, nem érezték volna 
magukénak azok, akikért ez a színház 
megszületett.
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Sofi Oksanen -  amiről beszélni kell
Melyik az a mű, amelyik 2010-ben el

nyerte Franciaországban a Femina-díjat 
és az Év Legjobb Fordításának kijáró dí
jat, ugyanebben az évben az Északi Tanács 
Irodalmi Díját és az Európai Irodalmi díjat? 
Melyik az a mű, amelyik az utóbbi két évben 
elnyerte Finnországban a két legrangosabb 
irodalmi díjat: a Finlandia- és a Runeberg- 
díjat? A válasz mindkét kérdésre ugyanaz: 
Sofi Oksanen Puhdistus (2008) című regé
nye, mely most-már közel 40 nyelven olvas
ható, magyarul Tisztogatás címen.

K icsoda Sofi Oksanen?
A Helsinkiben éló, 33 éves írónő észt 

anya és finn apa gyermeke, az egyetemen 
irodalmat és dramaturgiát tanult. A Finn 
Nemzeti Színház két drámáját is bemu
tatta: 2007-ben a Puhdistust (Tisztogatás) 
és 2008-ban a High Heels Society címűt. 
Emellett három regényt publikált, vala
mint részt vett egy, az észt történelemről 
szóló tanulmánykötet szerkesztésében Imbi 
Paju mellett. Regényei: Stalinin lehmät 
(Sztálin tehenei, 2003), Baby Jane (2005) és 
a Puhdistus (Tisztogatás), mely drámájá
nak a regénnyé írt változata.

Az irodalmi díjözön mellett Oksanen a mé
dia figyelmét biszexualitásával és a gót szub
kultúrához tartozásával is felhívta: általá
ban feketére festett körmökkel és lilás raszta 
hajjal, rendkívül erős sminkben és fekete ru
hában jelenik meg a nyilvánosság előtt.

A utofikció és herstory
Az autofikció az önéletrajz és a fikció ha

tárán mozog. Oksanen a finn irodalomban 
az 1990-es években divatossá váló autofik- 
ciós regények, különösen Anja Snellman/ 
Kauranen és Pirkko Saiso műveinek ha
gyományát folytatja. Regényeinek témái 
személyes tapasztalatokon alapulnak.

Első művének főhőse Anna, egy finn
észt vegyesházasságból született, bulimi
ában szenvedő nő. Anna szemszögéből is
merjük meg egy bulímiás hétköznapjait, 
viszonyát ehhez a kényszerbetegséghez. 
Oksanen a mű megjelenése után elismer
te, hogy valamikor ő is küzdött táplálko
zási zavarral, de azt is hangsúlyozta, hogy 
nem olyan súlyossal, mint művének főhő
se. A regény másik központ témája Anna 
anyjának észt származása, valamint az 
a folyamat, melynek során a főhős a ma
ga kettős finn-észt identitását elfogadja. A 
regény rávilágít arra is, hogy nemcsak az 
1960-as és 70-es években volt problemati
kus észt háttérrel Finnországban élni, ha
nem még a 80-as és 90-es évek elején is. A 
finnek ugyanis oroszként kezelték az ész
teket, a nőket pedig egyenesen prostituált
nak tekintették.

Oksanen második műve, a Baby Jane 
ugyancsak autofikciónak tekinthető, bár 
hiányoznak belőle az első regényben fel
lelhető konkrét életrajzi utalások. A felvál
laltan is biszexuális írónő hitelesen tudta 
ábrázolni a finn főváros meleg szubkultú
ráját. A mű a 90-es évek Helsinkijében ját

szódik, és egy leszbikus párkapcsolatban 
élő nőről szól, aki pánikbetegségben szen
ved. A regény központi témája a párkapcso
laton belüli erőszak, mely a homoszexuális 
női kapcsolatoknak is éppúgy része lehet, 
mint a férfi-nő kapcsolatoknak. Sőt, a re
gény szerint akár gyilkossághoz, halálhoz 
is vezethet.

A Tisztogatás című műve visszatér első 
regénye észt tematikájához. Két nő, az idős 
Aliidé Truu és a fiatal Zara a főszereplője 
a harmadik regényének. Az ő sorsukon ke
resztül láttatja Oksanen az elnyomás és a 
nőkkel szembeni erőszak időtlenségét.

Herstorykat, női történeteket ír tehát 
Oksanen: női szemszögből láttatja az ese
ményeket, legyen az táplálkozási zavar, pá
nikbetegség, párkapcsolati probléma, ki
vándorlás vagy akár az észt történelem.

Az észt történelem  
újraírása
A magát finnek és észtnek is valló író

nő 2008-ban nyilatkozott az észt történe
lem újraírásának fontosságáról. Véleménye 
szerint Észtország történetét az európai 
történelem részeként kell megírni. Az észt 
történelem ugyanis a szovjet történelem 
részeként íródott, amire a szovjet narratí- 
va nyomta rá bélyegét. A szovjet narratíva 
pedig csak akkor írható fölül, ha akad, aki 
felvállalja, hogy más szempontok szerint 
írjon az észt történelemről. Oksanen erre 
vállalkozott. Egyfelől a regényein keresz
tül, másfelől pedig a 2009-ben megjelent 
tanulmánykötet társszerkesztőjeként.

De mit is kell tudnunk Észtországról? 
Először 1918-ban vált függetlenné, azon
ban ez a függetlenség nem volt hosszú éle
tű, ugyanis 1940-41-ben orosz megszállás 
alá került, amit 1941-44 között német meg
szállás váltott fel. A világháború után ismét 
szovjet uralom következett: 1944-től 1991- 
ig Észtország a Szovjetunió egyik tagköz
társasága volt. Az ország másodszor 1991- 
ben nyerte el függetlenségét, majd 2004-ben 
csatlakozott az Európai Unióhoz. A szov
jet uralom alatt két deportálás is történt: 
1941-ben kb. 9300 embert, 1949-ben pedig 
kb. 21 000 embert deportáltak Szibériába. 
Ok majd csak 1956-ban térhettek vissza 
Észtországba, de nem a saját otthonukba.

Már Oksanen első regényében is talá
lunk utalásokat az észt történelemre a fő
hős Anna anyjának emlékein keresztül. 
A visszatekintések látni engedik az Észt 
Szovjet Szocialista Köztársaság kezdete
inek mindennapjait, az ellenálló partizá
nokat védő megfélemlített észtek életét, a 
szibériai deportálások körülményeit és a 
kihallgatások módszereit.

Oksanen harmadik regénye, a 
Tisztogatás is Észtországba viszi az olva
sót. Két idősíkon történnek az események: 
az egyik az 1940-es évektől kezdődően 
egy észt faluban, a másik a már függet
len Észtországban játszódik. 1992-ben egy 
Tallinn melletti kis faluban élő idős Aliidé 
Truu egy eszméletlen lányt talál az udva
rán. A vlagyivosztoki lányról, Záráról a

regény folyamán kiderül, hogy észt szár
mazású, Aliidé deportált testvérének az 
unokája, aki az őt prostitúcióra kénysze
rítő orosz maffia elől menekül. Az olva
só tanúja lehet Aliidé múltjának, mely te
le van váratlan éjszakai kihallgatásokkal, 
deportálásokkal és erdőben bújkáló parti
zánokkal, valamint Zara jelenének, mely
ben a korrupció és az erőszak dominál. A 
két nő történetén keresztül Oksanen nem
csak a világháború utáni Észtországot mu
tatja be, hanem a közelmúltat is. Oksanen 
arra mutat rá, hogyan viselkednek az em
berek akkor, amikor nemcsak megfosztják 
őket szabadságuktól, hanem a túlélésért is 
küzdeniük kell. Az írónő arra keresi a vá
laszt, hogy az állandó félelemben élésben 
lehet-e becsületesnek vagy egyáltalán em
bernek maradni.

A regény finn és észt fogadtatása ke
vés kivételtől eltekintve pozitív volt. A ne
gatív kritikák politikai indíttatásúak vol
tak, és az Oksanen társszerkesztésében 
kiadott tanulmánykötet bemutatóján konk
rétan is formát öltöttek. A Kaikén takana 
öli pelko (A félelem minden mögött) című 
kötetet 2009. március 25-én mutatták be 
Helsinkiben, így emlékezve az észtek máso
dik tömeges deportálására. A könyvbemu
tató kapcsán az oroszbarát Johan Bäckman 
finn egyetemi tanár tüntetést szervezett, 
melyen a Nasi szervezethez tartozó fiatalok 
is tüntettek -  ez egy magát antifasisztának 
valló félkatonai szervezet, melyet 2005-ben 
alapítottak Oroszországban. A kötet meg
jelenését nagy médiavisszhang kísérte, en
nek is tulajdonítható, hogy Finnországban 
és Észtországban is a legtöbb eladott példá
nyú könyv volt 2009 márciusában.

A kötet több oldalról közelít a szovjet 
uralom időszakához: a propaganda, az el
nyomás különböző módjai, a kultúra, a 
művészet, a korrupció és a gazdaság felől. 
Ugyanakkor a függetlenség kikiáltása utá
ni helyzetet is vizsgálja, a dekolonizáció fo
lyamatát.

A tanulmánykötet jól kiegészíti Oksanen 
„poétikai hitvallását”: a 20. századi történe
lemről beszélni kell. A mód pedig, ahogyan 
beszélünk róla, lehet krimiként is olvasha
tó történelmi regény vagy éppen nem-fikci
ós mű.
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A pofikönyvben hát minden 
reményünk?
Úgy tűnik, az utóbbi évek tapasztala

tai alapján többé már nem az a kérdés: 
jelenik-e meg finn irodalom magyar for
dításban, még csak nem is az, mely mű
vek látnak nyomdafestéket, és ki a fordí
tó. A fő szempont: ki a kiadó és milyen a 
piaci stratégia. Egy könyvet lefordítani 
és megjelentetni bizony nem könnyű, an
nál könnyebb viszont a sorsára hagyott 
könyvnek elveszni a kínálat bőségében.

A finn irodalom legismertebb képvise
lője hosszú évtizedek óta Mika Waltari. 
Történelmi regényei a finn könyvpiac első 
bestsellerei voltak, és talán máig ő a kül
földi eladások alapján a legnépszerűbb 
finn író világszerte. Finn létemre néha 
kicsit zavarba is ejtett magyar ismerőse
im alapos „Waltari-műveltsége”. Amikor 
Magyarországra költöztem, a Szinuhe 
cselekményére sem emlékeztem kristály- 
tisztán, kénytelen voltam hát felfrissíte
ni az ismereteimet. A finn irodalomok
tatásban foglalkoznak ugyan Waltarival 
valamilyen formában, de nem kötelező 
a műveit olvasni. Mint György Attila ír
ja igencsak találóan a Turms, a halhatat
lan című Waltari regényről írt könyva
jánlójában (Székelyföld, 2010 október), az 
írót hosszú évtizedekig enyhén fogalmaz
va nem fogadta kegyeibe a „szakma”, az 
elit értelmiség. Ám 2008-ban, születése 
századik évfordulója alkalmából, a jubile
umi Waltari-év idején egyfajta reneszán
szát élte.

Két kevésbé ismert Waltari-mű (a 
Kínai cica és a Szerencsés Félix) a közel
múltban jelent meg a Polar Könyvek so
rozatban. A finn és skandináv irodalom 
kiadására szakosodott Polar Alapítvány 
két tapasztalt fordító, Pap Éva és Kertész 
Judit bátor vállalkozása, egy kis könyv
kiadó (www.polarkonyvek.hu), amely 
a rendszerváltás utáni idők kímélet
len, vadkapitalista környezetében vív
ja kitartóan saját sziszifuszi küzdelmeit. 
Legújabb, finn szempontból érdekes ki
adványuk, a Mai finn drámák antológia 
friss, provokatív szövegeket sorakoztat 
fel, a kortárs finn drámaíró nemzedék 
sajátos hangját, tragikomikus, sötét hu
morát és kísérletező kedvét mutatja be a 
magyar olvasónak. A kortárs finn próza 
magyar nyelvterületre való közvetítésé
ben is elöl járó Polarnak köszönhető ezen 
kívül többek közt Hannu Raittila, Leena 
Krohn, Hannu Mäkelä, Pirkko Saisio és

Outi Hassi 1990 óta él Budapes
ten. Négy évig a Finn Nagykövetség 
kulturális titkáraként dolgozott, 
majd szabadúszó fordítóként foly
tatta. Többek közt Kertész Imre és 
Dragomán György Finnországban 
díjazott tolmácsolója. Jelenleg a kor
társ kisebbségi magyar irodalom a fő 
érdeklődési területe.

Joni Skiftesvik köteteinek megjelenése 
is. Sajnálatos, hogy a kiadónak egyelőre 
nem sikerül folytatnia e mára már szin
te klasszikusként számon tartott alkotók 
műveinek bemutatását.

A nagy magyar könyvkiadók figyelmét 
a legritkább esetben keltik fel kortárs 
finn alkotók művei. A Kossuth Kiadó pél
dául nemrégiben jelentette meg Hannu 
Luntialának „az első SMS-regényként” 
reklámozott művét, Utolsó üzenetek cím
mel (ford. Molnár Csilla). Érdekes, a 
Nokia hazájaként ismert országról kül
földön alkotott képbe frappánsan illesz-

Mika Waltari

kedő mű az irodalomtörténetbe azonban 
aligha vonul be másként, mint kuriózum
ként.

A kultúra és irodalom támogatá
sát felvállaló, nem üzleti jellegű szer
vezet, a budapesti Kalevala Baráti Kör 
gondozásában jelenhetett meg a nép
szerűsége „ellenére” kritikailag is el
ismert Kari Hotakainen Finlandia-dí- 
jas sikerregénye, Futóárok utca címmel 
(2007, ford. Patat Bence). Az egyetlen 
problémát a könyv terjesztése jelenti. 
Kereskedelmi forgalomba gyakorlatilag 
nem került, a szervezet rendezvényei al
kalmával kapható. Ehhez hasonló üd
vözlendő kezdeményezés egy 2004-es 
Arno Kotro-verseskötet, a saját hazájá

ban az év legolvasottabb könyvének díjá
val büszkélkedő Szerelemnek hívják (ford. 
Simon Valéria) megjelenése a szombat- 
helyi Nyugat-magyarországi Egyetem 
Minoritates Mundi sorozatában. Ám ez 
esetben is szomorúan tapasztalhatjuk, 
hogy a kötet nem jutott el a szélesebb ol
vasórétegekhez .

A nagy múltú Magvető könyvkiadó 
esetében egy érdekes kísérletről számol
hatunk be. Kiadványaik közt nem talál
kozhattunk finnekkel, ameddig a finn 
Avain kiadóval kötött csereszerződés
nek megfelelően meg nem jelent Tóth 
Krisztina Vonalkód című novelláskö- 
tete finnül, Juhani Huotari fordításá
ban, és Elina Hirvonen regénye, a Hogy 
ö is ugyanarra emlékezzen (ford. Olga 
Huotari) magyarul. A kötetek mindkét 
országban elég kis példányszámban je
lentek meg, és sajnos nem keltettek külö
nösebb feltűnést az író-olvasó találkozó
val egybekötött könyvbemutatók ellenére 
sem, bár néhány pozitív könyvkritikával 
azért dicskedhetnek (de Elina Hirvonen 
regényéről például a www.moly.hu címen 
növekvő olvasótáborról tanúskodó blog- 
bejegyzéseket is olvashatunk. Nem ha
gyományos recenziók, irodalmi kritikák, 
hanem szubjektív véleményeket tükröző, 
ám igényes nyelven írott megjegyzések 
ezek többnyire, tele értő, kitűnő elemző
készségről tanúskodó meglátásokkal).

Magyarországon tízszer annyi irodal
mi lap jelenik meg, mint Finnországban. 
Mivel az irodalmi blogírás is közkedvelt 
műfaj, az internet médiumának haszná
lata az irodalmi marketing terén bizo
nyára a helyes irányt jelenti, követendő 
példa. Ezek után nem csoda, s tán nem 
is szégyen, hogy októberben szinte felsi- 
koltottam örömömben, amikor megpil
lantottam Sofi Oksanen lila fürtös képét 
egy budapesti villamos ablakán díszelgő 
ragaszon. Alatta lakonikusan mindössze 
ennyi állt: facebook.com/tisztogatás.

Oksanen regénye, a Finnországban 
és Európa-szerte többszörösen díjazott 
Tisztogatás (ford. Pap Éva), melyben a 
több idősíkon zajló családi dráma hát
teréül a huszadik század második felé
nek észtországi történései szolgálnak, 
egy nappal azután, hogy a boltok polcai
ra került, a neki szentelt Facebook-olda
lon is vélemények, izgalmasabbnál izgal
masabb szubjektív értelmezések egész 
sorát indította el. A Scolar kiadó által 
szétküldött tiszteletpéldányok idejében 
eljutottak a bloggerekhez és recenzensek
hez, Oksanen egy csapásra bekerült a vé
leményformáló lapokba és fel az internet- 
oldalakra. A magyar — és mindenekelőtt 
a budapesti — olvasók idén ősszel tehát a 
legkülönfélébb helyeken és kontextusok
ban botolhattak Sofi Oksanen mindeddig 
ismeretlen nevébe. És örvendetes módon 
a kiadó azóta már egy másik Oksanen- 
regény jogait is megvásárolta. Nem le
hetetlen, hogy ebből az ifjú írócsillag
ból, aki spanyolviaszként újra feltalálta a 
hagyományos történetmesélést, Waltari 
után az első nemzetközileg ismert és szé
les körben olvasott finn író válik.
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LÁNG ORSOLYA CSABAI LÁSZLÓ a Kedves ledőlt...
Majmos Madonna

Albrecht Dürer képére

M adonna félrepillant, 
ölében könnyű gyermek 
ad enni madarának.
Lábánál majom.
A  táj még változatlan, 
töretlen, tág tekintet, 
füvet rebesget a csatornák szele, 
de mozdulatlan ott, hol véget ér a kép, 
barokkba gyűró'dik a reneszánsz vonal: 
legott magába roskad a drapéria terhe, 
s a csomókba gyűlő' fellegek alatt 
anyányi oltalom szitál a szöszke fejre. 
És ott lenn, a földön, 
kötelékeiből feloldozást nyer 
az idomításba fásult 
emberszabású.

a Kedves sétál...
nézdegél, ringatja csípőjét 
illatot ízlel
az első hópihére várva

a megváltó lehullást kérő 
sápadt levelek 
is megfordulnak utána

a Kedves mérges...
de nem beszél, nem int 
nem magyaráz 
szűk tekintettel hallgat

szavai helyett 
az ajtók, vállfák 
kosarak csattannak

a Kedves 
fürdik...
bőre tisztább, fehérebb 
a karján lassan 
lecsúszó habnál

a szeme csillog és kék 
olyan kék, olyan mély, 
hogy elfér benne egy óceán

pedig kinn még ficánkol 
járdát olvaszt, fényesít 
a nyári koradélután

de neki duzzadtak ujjai 
és fáradt, mély árnyék 
van a homlokán

a Kedves
jól érzi magát...
finom  volt az étel 
és tiszta a lakás 
így hasát simogatva

bújik, hívogat, dörgöli 
az orrát, m int egy 
belakmározott macska

A táncos diadalma
Luden Hervé: Fatehpur Sikri

Árnyékát földre dobja, a hűs gránitlapon 
halálra tapossa gönceit.
A  táncparkett tere egyre nő  a nappal, 
háttérbe lépnek a tátott szájú ívek.
S  bár őrködnek fennen a félemlékű pókok, 
négylábú kupolák áttört ízei, 
a párkányon marad az elküldött madár, 
megsebezni azt, ki az égből fényt lopott.

a Kedves 
ételt főz...
könyvből improvizál 
mártást ízlel 
tejszínt töltöget

közben megró, 
igazgat és háromszor 
fölmossa a konyhakövet

a Kedves 
piacra ment
hímzésként szemlél 
hagymát, paprikát, 
homlokát ráncolja az árhoz

elmegy, vissza-visszanéz 
számol, majd visszaküld 
„hozd él, de alkudozz!”
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BARNÁS MÁRTON 

Vérszerződés
Tort ültünk egy kapcsolat margóján, 

csak éppen nem disznótort. Tömtük 
magunkba, s egymásba (kicsin múlt, 
hogy effektive kitömtük egymást) ön
magunkat, a másikat. Volt ott hurka, 
meg kolbász, csak m ár azt sem tud
tuk emberségünk, ragadozóságunk vé
gén, mondjuk legalján, hogy éppen mit 
eszünk. Ellenségünket, társunkat, el
hullott állatokat, vagy élőket? Nyilván 
mindannyian galambbal kezdtük (ma
dárka is, ráadásul a béke madara...ki
nek kell a béke? Hol van az? Legbelül 
sohasem találjuk...), aztán jött a nyúl, 
őzike, kígyó, béka, BKV-ellenőr, politi
kus. Jöttek a belek, bélsár (mindenki 
sáros valamiben -  bélsáros), nem sok
kal később mentek is. Miközben valójá
ban egytől egyig önmagunkkal akar
tunk kenekedni. Kikenekedni. Egyszer 
az életben. Az örök életben. Az örök élet 
hétköznapjaiban, amiben élünk, amit 
megélünk. Napi haláladagunk, vérada
gunk folyamatosan emelkedett, az égbe 
szökkent, s már istent, a szenteket ke
restük, hogy vérüket vegyük. El akar
tuk venni mindenki életét, pedig csak 
a magunké kellett volna valójában, de 
az nagyon. Nem találtuk magunkat a 
vérben, a gyomrunkban (ami a sok bél
től gyakran szétrobbant, majd újra fel
építette önmagát), a szívben (legalább 
azt zabáljuk meg, ha m ár nem találunk 
benne semmit, mert oly üres), a másik 
szívében. Ha kitéptük egymás szívét 
(s így tulajdonképpen igazi önmagun
kat egymásból), pár másodperccel ké
sőbb másik, új, elviselhetőbb létformá
ban léteztünk. Nekünk sehogy sem volt 
igazán jó, a saját halálnak sem tudtunk 
örülni, mert mindig éreztük (megerő
sítés nuku), hogy úgyis feltámadunk. 
Ezzel az örök élettel meg most (éppen 
most) mit kezdjünk? Mit kezdhetünk a 
már oly sokszor emlegetett önmagunk
kal? Amit, akit valójában szinte senki 
sem ismer. Én azt ismerem, aki lettem 
valakiből. A nem is igazán létező Apám 
fenyítéseire emlékszem. Arra, hogy vé
resre vert. Arra, ahogy öklével arcom
ba vágott. A vér ott, legbelül, minden
hol elborított. Nem taknyom, s nyálam 
folyt össze, hanem minden csepp vérem 
a számban, orromban. És én nyeltem. 
Betört szám, orrom, s én csak nyeltem 
a véremet, ami egyébként egy idő után 
nagyon ízlett. Aztán m ár nem volt elég a 
sa-ját vérem. Szomjas voltam. Nagyon. 
Apám vére is kellett. Természetesen 
csak gondolataimban, vágyaimban tud
tam  szétmarcangolni azt az embert,

akit apámnak ismertem meg túl régen. 
Hosszú, hegyes, éles szemfogakat csi
náltattam  magamnak (vagyis lecsiszol- 
tattam , nem féltem én a szuvasodástól), 
a fénytől sem féltem, templomba is bát
ran  betettem a lábam, fokhagyma sem 
árthato tt nekem. Azt hittem, én már 
egyfajta csúcsvámpír vagyok. Pedig 
csak egy fiú voltam, aki valamikor na
gyon elrontotta életét. Először csak öre
gen, betegen elpusztult macskámat 
csapoltam meg, de aztán nem eléged
tem meg a vérével, s felfaltam a macs
kám tetemét. Döbbenten tapasztaltam, 
hogy továbbra is korog gyomrom, egy
re éhesebb lettem. Mélák éhes. Először 
csak összecsipkedtem (a nyakuknál) a 
lányokat, akik visszautasították köze
ledésemet, aztán felfaltam a szomszéd 
törpét (akit egyébként Gullivernek hív
tak), aki bemutatott nekem, pedig am
putálták mindkét karját. Nem volt elég 
nekem senki, semmi. Nekem én kel
lettem. Annak, aki voltam, vagyok, az 
kellett, aki a lényegem. Csonkolni kezd
tem magam. Szépen, lassan felfaltam 
magam. Az örök élet viszont nem ha

gyott nyugodni. A legkedvesebb bará
tom sem. Nem tehettem mást, á tha
raptam  torkát. Semmi értelme nem 
volt semminek, de minden pusztítás 
amúgy is értelmetlen. Egy szekta tag
ja  lettem idős koromra. A szektának kö
szönhetően idősíkok között ugráltam, 
m egtanítottak az alakváltoztatásra. 
Kereszteztünk egy ufonautát egy zom- 
bival, így még világhírűek is lettünk. 
A hírnév azonban semmit sem ért. A 
szekta vezére csoportos öngyilkosság
ra biztatott minket. Egy ideje rajta va
gyunk a témán. Bár mindenki tudja, 
hogy ebből a szempontból is reményte
len a helyzetünk. Amiben más csak re
ménykedik, s életének értelme, nekünk 
az biztos tudás. Tudjuk, hogy kik va

gyunk. De nem merjük bevallani ön
magunknak.

Judit, az anya
Anya lesz a feleségemből. Nagy az 

öröm, van életöröm is. Sőt, az van csak 
igazán, hiszen feleségem az én gyer
mekemet hordja a szíve alatt. Van 
öröm, mély öröm, hisz kislányom éle
tének örülök, örülünk így, ennyire. így 
kell lennie, így kerek a világ. így te r
mészetes. Minden nehézség ellené
re, illetve a nehézségekkel együtt: van 
élet, új élet (ha nem is olyan, amilyet 
Bem ard Malamud írt meg nagysze
rű  regényében). A szerelem gyümölcse, 
élet két ember szerelméből. Az élet szól
jon az életről, s a valódi szerelem is az 
élet nagyságát zengje (az élet mint szív
béli óriás). Az persze más kérdés, miről 
is szóljon az élet, pláne két szerelmes 
élete. Az élet az életről szóljon. Igen. Az 
élet a szerelemről szóljon. Érre is rábó
lintunk. De az élet, úgy igazán, az új 
életről szóljon. Úgy legyen. Mert az új 
életben minden megvan, ami csak kell. 
Minden. Se több, se kevesebb a minden- 
ségnél. Minden megvan, legbelül, épen, 
sértetlenül. Ártatlanul pislog ránk  az 
új élet, s benne igazi önmagunk.

Nyilván nem véletlenül gondolom 
azt, hogy gyermekünkben m ár most 
(még anyja méhében) ott van az, amik, 
akik mi, a szülei valójában vagyunk. 
Ott van benne mindaz, amik mindig 
is lenni szerettünk volna. Mindaz a jó
ság, őszinte, mély szeretet, ami bennem 
is megvolt a kezdet kezdetén. Maradt 
még belőle, ebből a jóból. Azt nem írha
tom, hogy bőven maradt belőle. Éppen 
elég maradt. S mindezt a gyermekem
nek adom. Jól emlékszem a pillanatra, 
mikor feleségem elém állt, s bejelentet
te: „Márton, édesapa leszel. En pedig 
édesanya.” Az első gondolatom az volt 
(mármint miután magamhoz tértem), 
hogy szeretni felelősség. A szüléimét, 
feleségemet, macskáimat, barátaim at, 
hát még a gyermekemet. Olyan kevés 
eszköze lesz még rá életének kezdetén, 
hogy kifejezze, éreztesse velünk, mi 
van benne, mit szeretne. Nekünk pedig 
oly sok eszközünk, s lehetőségünk lesz 
rá, hogy tudomására hozzuk, mit is je
lent ő nekünk valójában.

Mégis, ha nem is éppen akkor, ami
kor megtudtam, hogy feleségem (úgy
is írhatnám: féleségem, teljesség-fé
leségem) várandós, valahogy arra  is 
gondolnom kellett (mintegy erkölcsi kö
telesség) picit később, hogy nekem is 
van anyám. Engem is anya szült, akár
milyen ember is voltam, vagyok, leszek. 
Vajon milyen anya az én anyám? Illetve: 
milyen volt, s milyen lehetett volna? 
Anyám életet adott nekem, s nem azt 
az életet adta (vagy nem azt akarta) 
nekem, amit és ahogy éltem túl hosz- 
szú ideig oly magányosan, kevés öröm-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon

BARNÁS MÁRTON: 1982-ben született Budapesten. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészkarán tanult irodalmat, valamint teológiát a 
Hittudományi Karon. Az egyetem elvégzése után a Bálint György Újságíró 
Akadémia hallgatója volt. Jelenleg újságíró, Budapesten él.
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» > »  folytatás a 9. oldalról
mel, szép pillanattal, magányosan ad
dig, míg Maricát, feleségemet meg nem 
ismertem. Anyám nyilván csodaszép, 
teljes életet akart nekem adni. S azt 
akarta, hogy életem elejétől a végéig 
igaz legyen. S szép. Úgy gondolta, hogy 
ami igaz, az szép, s ami szép, az igaz. 
Most m ár minden esélyem megvan ar
ra, hogy szép életem legyen. Hosszú 
ideig minden igaz volt. Most m ár szép 
és igaz is lehet. Nem tudhatom, anyám 
hogyan fogadhatta a hírt: „Barnásné, 
gyermeke fog születni.” Biztos jól fogad
ta, biztos vágyott rám. S vágyott arra, 
hogy gyermeke, az új élet valóban ál
dás legyen. Nem tudom, áldás voltam, 
vagyok-e az ő életében, de az akartam  
lenni. Jó anya az anyám, s még jobb is 
lehetett volna. Mindig van hová fejlőd
ni. Közös életünk során bizonyos szem
pontból nem kerültünk túl közel egy
máshoz (nyilván mindketten tehetünk 
róla, s nyilván a szó valami nagyon fon
tos értelmében egyikünk sem tehet ró
la). Most is, az írás által próbálok köze
lebb kerülni hozzá. Próbálom őt minél 
közelebb hozni magamhoz. Próbálom őt 
a szavaimban, a szívemben elhelyezni. 
Elhelyezni őt a legjobb, az örök helyre. 
De észreveszem, megérzem, hogy már 
rég azon a helyen van. S ezért elmond
hatatlanul boldog vagyok.

Molotov virgácsa
Az ember mindig jobbra számít. Én 

pedig „mértékadó becslések” szerint is 
ember vagyok. Persze ez sem úgy tör
tént, ahogy azt elképzeltem annak ide

jén, mikor még csupán álmodoztam, 
esetleg úgymond „rémálmodoztam” ar
ról, ami azóta valósággá vált, az én va
lóságom részévé lett. Van az az újság, 
ami megmondja nekem, hogy mi a vé
leményem, és van az a Halál és Bulvár 
című lap, ami azt elemzi, hogy mi a va
lóság, és melyik celeb melyik pirulát 
vette be. Amióta Klaus Molotov is cel
eb lett, ő mindig a kék pirulát szedi be, 
sőt egyszer szerzett nagyon sok pirulát 
(persze nem legálisan), ahogy mostaná
ban mások nagyon sok HINl-vakcinát 
lopnak, és teletömte magát a pirulák

kal. Nem történt vele semmi különös, 
Klaus Molotov csupán megtért. Isten 
lett a mindene, ő pedig mindig is kedves 
volt Istennek. Klaus kábé egy Istennek 
kedves állat, mert nem ember, semmi
képp sem az. Az ember én vagyok, és én 
vagyok Bovaryné is, ráadásul Flaubert 
is. De minek. Az ábrándozás egy elég
gé hátsó szándékkal közeledik az élet 
felé, fölé magasodik, s bizony megron
taná, ha az élet nem cselekedne várat
lanul, s inkább az élet rontja meg az áb
rándozást, nem pedig fordítva, ennyit 
tesz egy tökéletes megelőző csapás. Az 
újság, ami megmondja, hogy mi a véle
ményem, mostanában Mikulással, meg 
egy születendő gyermekkel foglalkozik. 
És természetesen Klaus Molotovval is 
foglalkozik, kétkolumnás interjút kö
zöltek vele. Az interjú arról szólt, hogy 
telik Molotov egy napja. Milyen a celeb- 
lét, kedves Molly? Az interjú készítője 
csupán azt nem tudta, hogy Molotov tu 
lajdonképpen az én szívem celebje, ben
nem és belőlem él, csak az utóbbi időben 
egy baleset folytán kilépett belőlem, s 
önálló életet kezdett, jelenleg is udva
rol egy Berta nevű lánynak, aki nem is 
létezik, tehát jól kiegészítik egymást. 
Még az is előfordulhat, hogy Molotov 
azért szereti így, ennyire Bertát, mert 
a lány (ha egyáltalán lány ez a hala
dó gondolkodású lény) nem létezik, leg
alábbis nem úgy, ahogy azt a többi lé
tező gondolná. Lehet, ha Berta élne, és 
oly valóságos lenne, mint mondjuk e so
rok írója (aki egyébként létét a v irtuá
lis térnek, a klaviatúrának köszönheti), 
akkor Molotov nem is szeretné annyi
ra. Simán előfordulhat például, hogy 
Klaus és Berta így beszélgetnek egy
mással: Klaus: Chatelsz velem? Berta: 
Meg hát!

Klaus Molotov m ár csak azért is 
szerethetné Bertát, mert úgy hívják, 
mint pár éve elhunyt nagymamámat. 
Molotov pedig nagyon szerette nagy
mamámat, bár nem ismerte őt szemé
lyesen, de az én nagymamámról va
ló elbeszéléseim megérintették őt. 
Nagymamám szerette az embereket, én 
továbbra is próbálkozom, van egy lis
tám  néhány névvel, a többi rendben, jö
het. Nyilván annak idején volt bennem 
valami eredendő ártatlanság, úgy érez
tem, képes vagyok erősen, tisztán sze
retni, akartam  is, nagyon, aztán nem 
minden úgy sikerült, ahogy helyesnek 
tartottam  volna, volt gyűlölködés is, 
pedig az felesleges földi időtöltés. A sze- 
retetet akartam  élni, nem feltétlenül 
sikerült minden helyzetben, nem csak 
másokat gyűlöltem, magamat is, sőt, 
magamat a legjobban. Mostanában új
ra tanulok szeretni, élni, ha ezeket le
het egyáltalán tanulni, m intha minden 
úgy lenne bennem most, mint annak 
idején, amikor még minden rendben 
volt. Bizakodva, de nehéz szívvel indul
tam  a világba, ahol találkoztam példá
ul a Feleségemmel, a Társammal, akit

tudtam  és tudok, akartam  és akarok 
szeretni. Az Ő társaságában elengedem 
magam, és hagyom magam szeretni. 
Úgy, ahogy vagyok.

Mint azt az első mondatban megem
lítettem már, az ember mindig jobbra 
számít. Nyilván jobb Molotovra számí
tottam. Én alkottam őt, felelős lettem 
érte, de bizonyos szempontból ő meg en
gem alkot. Formáljuk egymást, együtt

alakítjuk történeteinket, közös törté
netünket. Azt akarom írni, hogy nyil
ván Molotov is jobbra számított. Talán 
arra, hogy jobban megírom őt, persze, 
még bőven írok róla a jövőben, tehát ja 
vítok helyzetünkön, illetve a megíté
lésemen. Igyekszem. Nem is tudom, mi 
vagyok én neki. Gazdatest? Nem, nem 
hiszem. Klaus Molotov tulajdonképpen 
lélek a lélekből. Újra és újra visszatér 
a lélekhez, amiből kiszakadt. Olyan az 
egész, m intha be lennék programozva, 
mint valami android, esetleg humanoid 
lennék, és Molotov az írás által (mivel 
az írás teremtő erő, sőt, az írás maga 
teremtés) örökölte volna tőlem a prog
ramot. A program neve: Embernek ma
radni. Pedig Molotov sohasem volt em
ber, írásaimban mégis leginkább arra  
emlékeztet. Mindenesetre Klaus teg
nap kijelentette, hogy ő ember akar 
lenni. Szerintem Molotovval elszaladt 
a trójai faló, hogy ő ember akar len
ni. Azóta nőtt meg az étvágya, amióta 
Feleségem is megismerte, és elfogad
ta  őt, tulajdonképpen családtagként te 
kint rá. Mikulás napján is velünk ün
nepelt. Kapott tőlem egy jó könyvet 
enyhe célzással a nem létező csizmájá
ba (Philip Roth: Szellem el). Én viszont 
egy virgácsot kaptam tőle. Nézegettem 
a virgácsot, s a rra  gondoltam, nem vol
tam  túl jó Molotovhoz az elmúlt évek
ben, de mindenkit bánt az élet. Molotov 
hozzám lépett, kivette kezemből a vir
gácsot, s a virgács az ő kezében egy 
szál rózsává változott. Felém nyújtotta. 
Elfogadtam, nem értettem  félre, ma
gamban mosolyogtam, s Molotov vir
gácsát Feleségemnek adtam. Úgy érez
tem, a gyűlöletből is így lehet szeretet, 
az írásból meg valóság, ahogy most a 
virgácsból virág lett. Sőt, ennyi erő
vel, a csoda segítségével akár Molotov 
is olyan valóságos lehetne, mint bár
melyikünk. Mert én egy csodát kaptam 
Klaustól ajándékba.

10 -í ö í teMöi A  »««V KilometriK
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COSMIN PERTA
9

Kiáltani való vers
Poem de tipat

Az én nevem egy olyan boly neve,
hol összegyűlt az engem gyötrő összes rovar.
Egy közepes város szélén lakom, 
rossz ételt eszem és nem alszom eleget.

Az élet nem a hosszabb vagy rövidebb lét, 
hisz élet csupán egy halál után lehet.

Ringatom, ringatom magam, 
mint egy ápolónő karjaiban,
kezdetét veszi életem egy kiáltással, egy felismeréssel.

csak azért, mert láttam az erős és bánatos férfi karjait
elerőtlenedni annak idején, csak azért, mert
semmi sem hiába veszett el akkor,
hisz eleinte egy fa kezdett ott cseperedni,
aztán illat terjengett,
körös-körül erős zaj hallatszott
egyenesen a tüdőből,
és ködként szivárgott be
a dolgok szívébe,
a fűbe, az erdőbe, a bogarakba s a virágokba,
ama zöld és fényes,
tél és vágyakozás ölelte világba.

Feledni való vers
Poem de uitat

Éjnek évadján nagyapám megtért a bányából, 
boldogan. Nem számított, hogy mit csinált, mennyit dolgozott, 
mindegy volt, kinek, s hogy a mély hóban miként vonszolta lábait. 
Életben volt, és hazajött hozzám meg nagyanyához, 
s éjjelente, érkezése után, órákon keresztül 
úgy játszottunk, mintha a felhők kormával 
sosem találkoztunk volna.

Panasz
Jelanie

Kevés olyan dolog van, melyre emlékszem s melyben megbízom. 
Az emlékezésem az életem,
csakhogy a memóriámat meghamisítja a túl sok félelem 
meg a túl kevés bizalom.

-  /é > /2 r  / S
Erős vagyok, erős és fiatal, 
egy havas faluban nőttem fel, 
tótágast álló erdők mellett, 
melyek a küszöbig nyújtóztak, 
egyedül nőttem fel, meztelenül,
egy gyümölcsös és egy fapuska társaságában, meg nagyapámmal, 
ki fehér volt, mint a tejszerű ködök, 
melyek minden áldott reggel bekúsztak a nyitott ajtón 
egészen az ágyamig.

Fiatal vagyok, fiatal és gyáva, 
pontosan azért, mert 
elrejtve s elvadulva nőttem fel, mert ott 
az iskolába az erdőn keresztül jártam, 
s hazatértemkor a dúvadszag,
a vadállat nagy és meleg bundája alatt megolvadt hó szaga
az orrlukaimhoz tapadt, új érzékként,
mely sokkal gyorsabb és
sokkal magabiztosabb mozgásra késztetett,
s minden ágreccsenés, minden denevérsuhogás
oly közeli volt,
hogy beléjük haraphattam volna,
jó erősen, mielőtt felüvöltök,
oly közeli volt és oly eleven
a kis lények és a dúvad lélegzete,
hogy magammal vittem a ház faajtaján keresztül,
túl nagyapa éles szekercéjén,
túl nagyanya hideg simogatásain,
egészen az álmomba, velejébe az álomnak mely úgy ölelt magához, 
mint egy kígyósziszegést rejtő óriási kőrisfagyökér.

Fiatal vagyok, erős és fiatal,
de csak azért, mert idejekorán láttam a vért,
amint óvatosan a földbe szivárgott,

COSMIN PERTA: 1982-ben született a Máramaros me
gyei Felsóvisón. A kolozsvári BBTE bölcsészkarán végzett. 
Kötetei: Zorovavel, versek; Az agyagőrszem (Santinela de 
lut), versek; Történetek a világ peremén. Axinte Abramovici 
Papadopulos kalandjai a pusztában. (Intámplári la margi- 
nea lumii. Aventurile lui Axinte Abramovici Papadopulos in 
pustie), próza. Számos irodalmi díj kitüntetettje.

Egyike vagyok azon embereknek, akik nem közietek éltek, 
akik nem ugyanazokat a dolgokat ismerték és értékelték, 
egyike vagyok azoknak, akik semmit nem tanultak életükből, 
csak a képzelgésüket ismerték, szerették s élték át.

És amit elképzeltem: az ám az igazi élet.

Én precízen lejegyzek mindent, amire emlékezem. 
Metronómpontossággal.
Am a memóriám, mint mondottam, 
nem a legmegbízhatóbb.
Ezért lejegyzek mindent, amit elképzelek,
metronómpontossággal,
csakhogy a képzeletem cseppet sem pontos.
S akkor én csak írok, írok, írok, kimerülésig, 
míg belőlem semmi nem marad megíratlan, 
míg szívem, elgyengült bika szíve, halálához közeleg.

És akkor, csak akkor, az élet értelmet nyer.
Megnyugszom, teát iszom, rendesen alszom. 

Az ágyamban alszom, én meg a szerelmem, 
ágyamban megteremtenek a vadfügefa levelei, 
mellkasom a vadfüge levelei légzésének ritmusára

nyílik ki s csukódik be.

Egyszer, évek múltán, mikor a fügefa már nem lesz, 
egy példátlan költeményt fogok írni.
Nem lesz szép, sem okos, sem ihletett,
olyan vers lesz, amilyenre nem is számítottam. Nem rólam szól, 
nem az életemről, nem az életről, 
nem a halálról -  
de rólad szól majd,
bár, barátom, te sem vagy tévedhetetlen.

S  akkor: ágyamban alszom, a vadfüge leveleivel takarva, 
oldalról megszimatol a lusta szellő, 
én pedig, egyik tenyeremet térdeim közé szorítva, 
a másik oldalamra fordulok.

KIRÁLY FARKAS fordításai
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Lexikonunk
folytatás az 1. oldalról

Szerkesztés közben alakult ki a le
xikon jellege, felépítése. Balogh Edgár 
közíróként eleve a nagyközönség felé 
fordult, nem a tudósok, toliforgatók szá
mára akart lexikont készíteni. Ezért 
az adatolást lehetőleg szövegben kérte, 
hogy a szócikkek olvasmányosak legye
nek. Az irodalom fogalmának azt a vál
tozatát fogadta el, amely a 18. századig 
uralkodott, vagyis minden írott művet 
ide sorolt. így a természettudósok, orvo
sok, matematikusok, mérnökök, művé
szek szakirodalmi munkássága is helyet 
kapott a lexikonban, ha magyar nyelvű 
volt. Szócikk-típusokat kellett kialakíta
ni. A személyi szócikkeken kívül gyűjtő- 
fogalmak, tudományágak, sajtótermé
kek, magyar jellegű kultúrintézmények, 
szervezetek, felekezetek kaptak külön 
címszavat. Emellett a nagyobb városok 
magyar szellemi életét is össze kellett 
foglalni, s a múlt nagy egyéniségeinek er
délyi szellemi utóéletét, valamint a határ 
túloldalán élű kimagasló írók erdélyi kap
csolatait szintén szócikkben kellett össze
gezni. Ezek az utóbbi kategóriák időben 
és térben is messze kitágították a lexikon 
határait. így aztán az első kötetnél volt 
miért harcolni a cenzúrával. Belekötöttek 
az időhatárok tágításába, az olyan írók 
szerepeltetésébe, akiknek eszmeisége 
nem egyezett az akkori politikával, ki
söpörtek minden egyházi személyiséget, 
vallásos írót, ki kellett zárni az országból 
az utóbbi évtizedekben távozottakat is. A 
második világégés után beszüntetett ma
gyar intézményekről alig pár sort lehe
tett írni. Viszont, hogy a lexikont „vigye”, 
a román kapcsolatokat maximálisan ki 
kellett kerekíteni, a rendszert kiszolgá
ló írókat gyakran érdemükön felül rész
letezve bemutatni. Úgyhogy a lexikonnal 
kapcsolatos eredeti elképzelések jócskán 
módosultak a szerkesztés, az összeállítás 
folyamán. A lexikonokra jellemző objek
tivitást alig lehetett betartani. Mégis si
kerként könyvelték el határon innen és 
túl az első kötet megjelenését. Akkoriban 
csak ezt lehetett adni!

Az első kötet megjelenése szárnyakat 
adott Balogh Edgárnak és a szerkesztők 
többségének. Az akkori gyakorlat sze
rint, ha egy sorozat első kötetét enge
délyezték, a további kötetek már köny- 
nyebben haladhattak a kitaposott úton. 
Balogh minden erejét bevetve, állandó te
lefonálással és levelezéssel sürgetve mun
katársait, 1983 decemberére összeállítot
ta a második kötetet. Ezúttal szigorúan 
működött az öncenzúra. Mind a szerkesz
tők, mind a munkatársak tudták, miről 
nem szabad írni, mit kell elkerülni, mi
re jó hangsúlyt fektetni. Még arra is fi
gyeltek a szerkesztők, hogy az akkori
ban ellenségnek nyilvánított Kós Károlyt 
ne kelljen szerepeltetni, s ezért nem az 
egész K-betűs anyagot, hanem csak a 
Ke-ig terjedő részét foglalták a kötetbe. 
Megjelenését még sem engedélyezték.
S az egyre merevebbé váló rendszerben 
mind kevesebb remény lehetett a kiadás-

zárókötetei
ra. Csak Balogh Edgár bízott a folytatás
ban, s dolgozgatott a következő kötetek 
anyagán is. Aztán megtörtént a fordulat, 
s a rendszer bukása után azonnal a vára- 
di nyomdába került a kézirat, s 1991-re -  
meglehetősen gyenge kivitelben -  kijött a 
sajtó alól. A könyvesboltokban az „Index, 
tiltott könyvek szabadon” feliratú átkötő 
szalaggal árusították.

A megjelentetés ezúttal nem vonta ma
ga után azt a lendületet a munkában, 
amit várni lehetett volna. Hiszen minden 
téren dolgozni kellett, az egész kisebbsé
gi kultúrát új alapokra kellett helyezni, 
s ez nagyon sok embert teljesen lekötött, 
elvont a szócikkírás időigényes és hálá- 
datlan munkájától. Maga Balogh Edgár 
is belátta, hogy túl a 80. életévén át kell 
adnia a szerkesztést a fiatalabb Dávid 
Gyulának, és aki a kiadó részéről már ed
dig is szorosan kapcsolódott a munkához 
-  megmaradt főmunkatársnak. De Dávid 
Gyula vállára is egyre több feladat hárult. 
Meg kellett újítani az egész szerkesztősé
get, s néhány elvi kérdésben is dönteni 
kellett. Az egyik sarkalatos kérdés volt, 
hogy a további köteteknek legyen-e 1989 
a felső időhatára. Nyilvánvalóan 1989-cel 
lezárult egy korszak, s ami azután követ
kezik, már új szempontokat követel; vár
ható volt a gyors kibontakozás, az intéz
ményrendszer kiépülése. Balogh Edgár 
ragaszkodott a kötetek megjelenés előtti 
lezárásához, s így a lexikon szinte partta
lanul áradt az elkövetkező időkben, úgy
hogy a most megjelent kötetek már közel 
kilenc évtizedet fognak át. A harmadik 
kötet 1994 tavaszán hagyta el ugyancsak 
a nagyváradi nyomdát, s ez lett az első 
olyan kötet, amely már ténylegesen tük
rözte a szerkesztők szándékát.

Az 1990-ben újjáalapított Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME) vállalta az in
tézményi keret biztosítását a következő 
kötetek részére. Különböző magyarorszá
gi hatóságok, alapítványok támogatása le
hetővé tette fiatal munkaerők bevonását 
a szerkesztésbe. Ez a kollektív szerkesz
tés azonban tessék-lássék módra folyt, s 
Balogh Edgár 1996-ban bekövetkezett 
halálával megszűnt az állandó sürgetés, 
noszogatás is. Dávid Gyula a szakmai 
igényességet növelte, az eddigieknél job
ban bevonta a magyarországi kutatási le
hetőségeket. így azonban szinte kilátás
talanná vált egy-egy kötet kéziratának 
a véglegesítése. A IV. kötet anyaggyűjté
sét ugyan 1995. december 31. ével zárták 
le, mégis 2002 végéig halasztódott köz
readása.

Újabb nyolc év után jelenik meg a két
részesre sikeredett V. kötet. A nagy ké
sésnek egyik oka az, hogy az 1990-es 
évek közepén a pályázási lehetőségek le
szűkültek, fiatal szerkesztőségi munka
társak alkalmazása lehetetlenné vált. A 
szerkesztés átköltözött a Dávid Gyula ve
zette Polis Könyvkiadó irodájába. S né
ha adódó szabadabb időszakaiban maga 
a főszerkesztő írta a hiányzó szócikke
ket, néhány egyetemi tanszék fiatalabb 
munkatársait sikerült megnyerni na
gyobb összefoglalások elkészítésére. De

a „törzsmunkatársak” szinte mind el
maradtak, mert már-már kilátástalan
nak tűnt a zárókötet megjelentetése. A 
feldolgozandó anyag is, főleg a személye
ket és intézményeket illetően -  állandóan 
bővült. Úgyhogy a cikkek jelentős részé
nek már az 1989 utáni állapotokat kel
lett tükröznie. Ez a lexikon inkább csak 
címében lehetett azonos az első két kötet
tel. És mégis -  Dávid Gyula kitartásá
nak, és egyéni teljesítményének köszön
hetően -  2010 nyarán az utolsó, kettős 
kötet is megjelent.

Az RMIL rekordot döntött a magyar le
xikon-irodalomban. A hozzá legközelebb 
álló egyszemélyes szerkesztésű Szinnyei 
József-féle magyar írói lexikon 1891-1914 
között, tehát 23 év alatt jelentette meg 14 
kötetét. Az első magyar nagylexikon, a 
Pallas 1893-1900 között hozta ki 16 kö
tetét és 2 pótkötetét. A második, máig 
alapműként emlegetett Révai-féle nagy
lexikonnak már több idő kellett: 1911- 
1935 között született 21 kötete. Itt már 
közel negyed század telt el a szerkesztés
sel. Ehhez mérhető a közelmúlt 19 köte
tes Világirodalmi Lexikona. (1970-1996), 
ennek közzététele a pótkötettel együtt 
26 évet igényelt. Viszont legújabb nyagy- 
lexikonunk, a Magyar Nagylexikon szin
tén 19 kötete (1993-2004) már csak 11 
évet igényelt. Persze, az utóbbi lexikonok 
mindegyike mögött intézményes állandó 
keret állott, fizetéses munkatársak so
ra évekig ezeken dolgozott. Az RMIL jó
formán csak erkölcsi támogatást élvezett 
a Korunk, a Kriterion szerkesztősége, az 
EME és az EMKE részéről. Mondhatni 
Balogh Edgár és Dávid Gyula egyszemé
lyes szerkesztésében született. így nem 
csoda, hogy öt (lényegében hat) kötete 
több mint négy évtizednyi munka nyo
mán 28 év alatt jelent meg.

Az V. kötet anyaga annyira felgyűlt, 
hogy ketté kellett osztani, így az V/l kö
tet a S-SZ, az V/2 kötet a T-ZS betűs 
szócikkeket tartalmazza. Mindkettőt a 
nagyváradi nyomda kivitelezte, kiadó
ként a Kriterion és az EME szerepel. A 
főszerkesztő mellett feltüntetett szerkesz
tőbizottság 11 személyt sorol fel (Balogh 
Edgárt, Benkő Samu, Gábor Dénes, 
Kacsó Sándort, Kántor Lajos, Köllő 
Károlyt, Láng Gusztáv, Sőni Pált, Szabó 
Attila, Tóth Sándor, Venczel Józseft), kö
zülük ötön már halottak, hárman távoz
tak az országból. így ez a bizottság csak 
szimbolikus. Reálisabb a 9 tagú szerkesz
tői munkaközösség, ennek tagjai tényle
gesen szócikkeket írtak. A 19 szakszer
kesztő egy-egy tudományágat képvisel, 
s a pászmájába tartozó szócikkek egy ré
szének is a szerzője. A 12 helyi szerkesztő 
valamely várossal vagy vidékkel kapcso
latos szócikket írt, vagy ottani szemé
lyekről szolgáltatott adatokat. Az első 
kötetben 101, a másodikban 110 mun
katárs neve és szignója kerül felsorolás
ra. Közöttük is sok a halott, vannak akik 
már több mint három évtizede hiányoz
nak közülünk, de annak idején teljesí
tették „penzumukat”, s csak most került 
szócikkük a kötetbe.

A két kötet terjedelme 1959 (628+1331) 
oldal, összesen 1100 szócikket tartalmaz
nak. Mint a főszerkesztő a november 19-i
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bemutatón elmondta, a kötetek 3 ezer pél
dányban jelentek meg, ez volt a példány
száma a IV. kötetnek is. Viszont a III. kö
tet 10, a Il.kötet 20, az I. pedig 40 ezer 
példányban került a piacra.

Az V. kötet az eredetileg tervezett 
2005-ös határidőn is túl, 2009-ig öleli fel 
az adatokat, úgyhogy kilencven évet fog 
át. A legidó'sebb, személyi címszóval sze
replő 1843-ban született, a legfiatalab
bak az 1970-es évek közepén látták meg 
a napvilágot. A lexikon törzsanyagát ter
mészetszerűleg a személyi szócikkek te
szik ki. Ezek egy részét kérdőív alapján 
sikerült összeállítani, de akadtak olya
nok is, ahol lehetetlen volt a születési 
vagy halálozási helyet/időpontot tisztáz
ni, esetleg az életpálya vége kinyomoz- 
hatatlanná vált. Elvileg legalább egy-két 
megjelent kötet jogosított fel valakit a 
szereplésre, de ezt nem lehetett szigorú
an betartani. Ellenben túlzottnak véljük 
a „tudós személyek” esetében a gyűjte
ményes kötetekben, antológiákban, em
lékkönyvekben közzétett tanulmányok 
számbavételét. Korábban itt a szerkesztő 
válogatott, példaként emelt ki néhányat. 
Az igazi próbatételt a nagy írók életpályá
jának és munkásságának a felvázolása je
lentette. Ezeknél ugyan elérhetők az ösz- 
szegzések, de alaposan mérlegelni kellett 
a sűrítéshez, válogatni kellett a bibliog
ráfiánál is. Ilyen nagy terjedelmű szócik
ket kapott Sipos Domokos, Sütő András, 
Szabédi László, Szántó György, Székely 
János, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, 
Szilágyi Domokos, Szombati-Szabó 
István, Tabéry Géza, Tamási Áron, 
Tompa László, Wass Albert. Ők az „igazi” 
írók. Más, jelentős íróknak csak az utó
élete, kultusza, esetleg hatása illeszkedik 
korszakunkba, ezek neve után többnyi
re az „emlékezete” kiegészítés áll: Sámi 
László, Szabó Dezső, Széchenyi István, 
Szerb Antal, Szigligeti Ede, Tamási Áron, 
Teleki Sándor, Tolnai Lajos, Vörösmarty 
Mihály, Wesselényi Miklós, Zajzoni Rab 
István. Ez utóbbi szócikkek felsorolják az 
illetőkre vonatkozó romániai megemlé
kezéseket, tanulmányokat, szépirodalmi, 
művészeti alkotásokat.

A legnagyobb feladatot az összefogla
ló szócikkek jelenthették, hiszen egy-egy 
fogalomnak, témakörnek, vitának, jelen
ségnek, irodalmi formának a számos vo
natkozását, helyi történetét kellett feldol
gozni, nem egyszer korábbi összegzések 
híján, vagyis úttörő munkát végezve. A 
sajtótörténetet Györffy Gábor és Dávid 
Gyula, a szabadkőműves irodalmat, a 
szász-magyar irodalmi kapcsolatokat, 
a tankönyvkiadást, a transzilvanizmus 
irodalmát, a Vallani és vállalni-vitát, a 
Vásárhelyi Találkozó témakörét szin
tén Dávid Gyula foglalja össze. A sport
irodalom és publicisztika László Ferenc, 
a stilisztika Józsa Nagy Mária, a sza
kácskönyvek sora Kovács Nemere, a 
színházi sajtó Kötő József, a szociológia 
Roth Endre, a történettudomány Vincze 
Zoltán, a zeneírás Benkő András és Judit 
feldolgozásában kap szócikket. Az egyik 
legmodernebb média, a televízió igényelte 
a leghosszabb cikket, Zsigmond Melinda 
összefoglalását. Hetvenkét hasábon dol
gozza fel hazai történetét, s 40 magya

rul is közvetítő stúdiót vesz számba. Az 
egyes, cím szerint e betűkhöz sorolha
tó sajtótermékek szintén -  néha igen ter
jedelmes -  szócikkhez jutnak. A kolozs
vári Szabadságot Tibori Szabó Zoltán, 
a Temesvári Hírlapot Szekernyés János, 
az Unitárius Közlönyt Kovács Sándor, 
az Utunk at és a Benedek Elek indította 
kolozsvári Vasárnapot Dávid Gyula, az 
Üzenetet Jenei Tamás mutatja be -  hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük.

Különösen nehéz feladat volt a nagy 
múltú magyar városok kultúrtörténeté
nek összegzése. Erre Balogh Edgár rend
szerint a helyi szerkesztőket kérte fel, 
akik bevezetőjükben értékelték az 1919 
előtti hagyományokat is, s azok folytatása
ként mutatták be a helybéli társaságokat- 
egyesületeket, sajtót, könyvkiadást, nyom
dászatot, színházi életet, néha a zenei és 
építészeti jellegzetességeket, a rádiózást- 
televíziózást. E szócikkek gyakran hiány- 
pótlóak is, mert olyan egyesületeket, saj-
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tótermékeket lehet megemlíteni, amelyek 
az első két kötetből -  a sajtócenzúra mű
ködése miatt -  kimaradtak. E kettős kö
tetben kap helyet Segesvár (Máté Attila), 
Sepsiszentgyörgy (Berde Zoltán -  Bartha 
Katalin Agnes), Szatmárnémeti (Bura 
László), Székelykeresztúr (Fülöp Lajos), 
Székelyudvarhely (Hermann Gusztáv -  
R Buzogány Árpád), Szilágysomlyó (Papp 
Béla), Temesvár (Szekernyés János), Zilah 
(Seres Zsófia) magyar irodalmi és műve
lődési életének számbavétele. Két szócikk 
esetében a meghalt szerző anyagát utóbb 
ki kellett egészíteni. E szócikkek 11 ha
sábtól (Segesvár, Szilágysomlyó) 28 hasá
big (Sepsiszentgyörgy, Temesvár) terjed
nek.

A magyar szempontból fontos intézmé
nyek is külön szócikket kapnak. A szé
kelyföldi intézmények többsége elnevezé
se miatt itt kerül bemutatásra: Székely 
Nemzeti Múzeum (Bartha Katalin 
Ágnes), székelyudvarhelyi tudományos 
könyvtár [sic!] (Roth András Lajos), szé
kelyudvarhelyi Népszínház (Dávid Gyula 
— P. Buzogány Árpád), Teleki Téka (Dávid 
Gyula). Ide kell sorolnunk még a buka
resti székhelyű, kolozsvári magyar kiren

deltséggel működő Tanügyi és Pedagógiai 
Könyvkiadó Rózsa Mária által összeállí
tott történetét.

A lexikon első kötetéből szinte minden 
felekezeti-egyházi vonatkozást kiseper
tek a cenzúrázáskor. Balogh Edgár úgy 
próbálta az így keletkezett hiányt pótol
ni, hogy mindegyik felekezet kapjon egy- 
egy külön szócikket, s oda majd sűrítsék 
be a legjelentősebb toliforgatóik pályaké
pét, egyesületeik és kiadványaik történe
tét. így került be a II. kötetbe, mindössze 
hat hasáb terjedelemben az izraelita iro
dalom. A katolikust viszont elhalasztot
ták egy későbbi kötetre (római katolikus), 
csak a Katolikus Munkáslap képviseli a 
címszót. A III. kötettől már az egyes fe
lekezeti írók, folyóiratok, egyesületek is 
megkaphatták saját szócikküket, úgy
hogy ezután az összefoglalásnál egyen
súlyozni lehetett: az első két kötetből hi
ányzókat itt kellett pótolni, a többieket 
éppen csak említeni. Az V. kötetre a szek
tairodalom, az újprotestáns felekezetek 
irodalma (baptista, adventista) valamint 
az unitárius vonatkozások számbavétele 
maradt. Az unitárius kezdetű szócikke
ket (egy kivételével) mind Kovács Sándor 
írta. Mintaszerűen oldotta meg harminc 
hasábon az unitárius egyházi irodalom 
összefoglalását.

Az V. kötethez is mellékeltek rövidítés
jegyzéket és helynév-jegyzéket, ez utób
binál országonként csoportosítva talál
juk meg a helységek magyar, valamint 
jelenlegi hivatalos nevét és megye-beso
rolását. A „Felhasznált források” tulaj
donképpen a lexikon alapbibliográfiáját 
adják, azon lexikonok, bibliográfiák, re
pertóriumok, összefoglaló művek jegy
zékét, amelyeket kézikönyvként hasz
náltak a szerkesztők, összesen 69 címet 
sorolnak fel. Mindegyik eddigi kötetet, 
így ezt is a főszerkesztő előszava vezeti 
be. Ezúttal az Elöljáró szó -  vagy ment
ség címmel. Ennek utolsó fejezete a pót
kötet kérdésére vonatkozik. Ugyanis az 
elmúlt két évtizedben már többször fel
vetették, hogy az első két kötethez, eset
leg az egész sorozathoz pótkötetet kelle
ne készíteni. Az első két kötet a politikai 
cenzúra (illetve öncenzúra) miatt nagyon 
hiányos, ráadásul több mint két-három 
évtizeddel ezelőtti állapotokat tükröznek. 
Számos olyan személyiség, intézmény, 
sajtótermék jelent meg, amelyeknek szó
cikk kellene, s az ott bemutatott szemé
lyek munkássága is sokat bővülhetett 
azóta, vagy haláluk miatt lezáródhatott. 
Dávid Gyula -  miután hősiesen kihozta a 
lexikon zárókötetét is -  úgy találja, hogy 
nem lenne megoldás a pótkötet összeállí
tása, hanem egy fiatalabb generációnak, 
új koncepció szerint egy újabb lexikont 
kellene szerkeszteni a „lassan már egy 
évszázados” romániai szellemtörténet hi
teles bemutatásához. Tegyük hozzá, hogy 
napjainkban ez csak intézményes keret
ben lenne megvalósítható. Kérdés, hogy 
lesz-e rá igény.

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 
V/l-V/2. köt. [Főszerkesztő: Dávid 
Gyula.] Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, Bu- 
karest-Kolozsvár, 2010. 428+1331 lap
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GORON SÁNDOR 

a halálm águs
ezernyi je l világlik feléd 
a távoli csillagszivek alól

fény és sötét 
vagy magad is 
játéknak játéka

láthatatlan nagy kezek 
osztják ki a hajnal fényeit

azt hiszed megtörtént már 
a megújhodást hozó belső' bukás 
de m indez csak az illúziók 
végtelen látomástánca

egy újabb hajnalon jó  lesz 
minderre emlékezni majd

m intha naptánc holdtánc 
bűvölné tekinteted 
és nincsenek szavak 
így belső' üvöltés most 
minden érzület 
meg kellene tanulni végre 
a feledés fázisait

lélekharang kondul
eloszlatja az ám ulat hatalmát
s ahogy közelednek lassan
az alkony árnyai
jó  lenne ébren maradni még
e sűrűsödő csendben
hisz éjfélre majd
a halálmágus
kiosztja ismét
sohase várt ajándékait

mintha tudatfeletti je l
véget ér majd ez a végtelennek
tűnő  belső tusa
az érted és értem volt ez is

hajnalok és alkonyotok 
fogyatkozása vagyunk

illatod íze még ott lapul a számban 
jó  lesz majd egyszer 
elmerülni ebben az emlékben

minden tudatfeletti jel te vagy most 
s ha m ár nem leszel 
szavakból építlek körém 
hogy otthonom légy 
hogy emlékeztess örökké 
hogyan mélyültünk valaha eggyé 
egyetlen lüktető testté

másnak vagy valóság
„... és a Pokol nekem

teveled kezdetett” 
(Charles Baudelaire)

másnak vagy valóság 
nekem csak rémisztő  
démonom már rég 
hisz éjente álmaim  mélyére 
arcod mellé merül le arcom 
s nem tud hajnalig felbukni onnét

másnak vagy valóság 
nekem már csak gondolatörvény 
micsoda beteljesülés ez neked 
és micsoda fölény

egy látom ás emléke
alakod
akár egy hajnali látomás emléke 
a többnapos havazásban

szavaid bizsergést 
tetováltak bőrömre

szívembe marta  
hajad illatát a szél

szemhéjam belsejére 
varázsoltad arcodat 
hadd lássalak 
akkor is 
ha lehunyom  
a szemem

Dora Dumitrescu: Tündéri tél

JÁNK KÁROLY 

(Az elemekről is...)
Vida Gábornak 

Az elemekről is mit tudunk?

A gyerekkor fái eltüzelve.

Nyers ízek -  dombok hajnali 
lehelete, a hajlatok párája, 
délelőtt. A földbe préselt 
koratavaszi ébredések -  
üvegcserepek, tégladarabok, 
agyag. S  tavak az ég felőli 
részen -  a csendesség messze 
kiterített sátorponyvái.
És megindul a szél a 
Monostor felőli széleken.
Majd a vándor, ahogy 
beereszkedik a dombok felől -  
szakálla deres, zöld vászon
kabátjával hozza a távoli 
fenyves üzenetét -  tavaszi 
gombák szagát.
Tagolt beszéd -  félszavak és 
két kupica pálinka mellett 
összevillanó tekintetünk: 
a valamennyire közös világ.

Idő
az alkony romos 
udvarán gazbafúlt 
sínpár mentén 
kaszál az óriás idő

Inkább
Inkább érzik a fennvalót a tárgyak 
télen, amikor pára leng minden part fölött. 
Lehűlő terük magánya zártabb, 
akárha víz és jég között.

MÓZES HUBA 

Poharunk KAF-ra
Mi versedből fölimázslik, 
mi köthetünk abból máslit. 
Dekonstruált picture*-öd 
máslásban lesz így örök.
*A rím kedvéért olv. pikcsör.

Ki KAF-ot olvas...
Ki KAF-ot olvas, azt hiszi, 
a szó táltosként röpteti 
őt is, mint KAF-ot, könnyedén, 
álmok felhőtlen peremén.

Röptesse is: megteheti, 
míg táltosként KAF nyergeli.

Zengzet O. J. D.-nek
Sok száj zengi:
„Ojjé, O. J . . J ”
Méltán kérded:
„Hol hát a lé?”
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Ismeret, tulajdonjog, közkincs
(befejező rész)

(Nem mese ez, gyermek, így fedé filolog.)

Hogy tulajdonképpen mi is az, amit 
„mitikus látomás” szavakkal jelöl a tá r
gyilagosságra törekvő tudós kommen
tátor? Olykor bizony csak kényelmes 
fogalmazás, vagy jóindulatúnak látsza
ni akaró megközelítés. Még akkor is, 
ha jóval Várkonyi Nándor előtt Magyar 
Adorján azt az utat járta, amit Várkonyi 
a maga számára így jelölt ki: „kísérletet 
tenni, összeegyeztethetó'-e az emberiség 
szellemi hagyománya, mítosz- és monda
kincse a régészeti emlékek tanúságával 
s a történelmi és természettudományok 
eredményeivel? ”

Mert szemben „A mese” állandó, bo
csánatos hangoztatásával nem mente
getni szükséges a kutatás módszerét, 
hogy: „ne a mesét, hanem az igazságot 
keressük”-e látomásokban! (Várkonyi).

„Az emigrációban aztán -  folytatja 
Csontos a levélben -  többen ráharaptak 
erre az elméletre s különböző színvonalú 
műveket írtak  e témára, pl. Nagy Sándor 
kiváló történész, aki »kárpátmedencei ős
telepes paraszti népünket« emlegeti, ezt 
azonban mégis — Mezopotámiából hozat
ja. (Buenos Aires, 1968.)” Avagy Toronyi 
Etelka (szintén Buenos Aries, 1974) ki
sebb monográfiájában, A Kárpátmedence 
a kultúrák bölcsője, és a magyarok ősha
zája címűben, azt hangsúlyozza, hogy ő
-  szigorúan csak régészeti alapokon áll!

Radics Géza Chicagóban tucatnyi va
riánsban megalkotott, idehaza nagy 
példányszámban terjesztett irodalmi- 
as hangvételű alkotásban -  Eredetünk 
és őshazánk -  megemlíttetik ugyan 
Magyar Adorján neve és elmélete, de vé
gül az érdembeli tárgyalás során a fe
jezetek közül éppen a Magyar Adorján 
megalkotta koncepció maradt ki. Úgy 
akarja rávezetni az olvasót erre az ered
ményre, hogy megkerülje az ötletadó ne
vét. Amikor erről megkérdeztem őt, hi
vatkozott különböző más olvasmányaira,
-  azokból azonban soha nem kerekedett 
volna ki készen ez az elméleti koncepció.

„A sok hazai kisepigon közül rendkívül 
kiemelkedik a híres-nevezetes szerzőpá
ros, Cser Ferenc-Darai Lajos (ez utóbbi 
állítólag egykoron marxista hitoktató is 
volt?), immár féltucatnyi könyv- és cím- 
varációban terjesztik hatalmas felisme
résüket Kárpát-medencei őshonosságuk
ról. E nagy műveket a FRIG Kiadónak 
köszönhetjük. Már a címek is sokat sej
tetnek: Magyar folytonosság a Kárpát
medencében. Az újkőkori forradalom né
pei, Európa mi vagyunk, Kárpát-medence 
vagy Szkitia... Mit is mondjak: bombasz
tikus ötletek! Persze, ha belelapozunk 
a kötetekbe, árnyaltabb képeket is ka
punk... A szerzőpáros esetében nehéz 
eldönteni, melyikük is az egyes fejeze
tek elkövetője? És az ihletforrások? Hol 
is kezdjük? Nagy az Isten internete! Ott 
aztán található az okos keresőnek, sok 
csuda dolog. Csak úgy önti a képernyő a

régészeti, nyelvészeti, embertani megol
dásokat, adatolásokat, még könyvtárba 
sem kell lábunkat betenni, minden ház
hoz jön... Ugyanakkor logikai sorrendet 
vagy megoldási irányokat nehéz követ
ni e fércművekben, mindig ugyanazok 
az idézetek Magyar Adorjánból. (Az ál
tala leírt 15 őstörzs nyelvének hangtani 
elkülönítése, vagy a mások által brosú
ra-stílusban ismertetett kultúrák újra
közlése stb.). Nekik tetsző szerzők műve
iből kimazsolázott részletek átemelése, 
stb. Szóval az úttörő epigonoknak sok 
mindent kell összehordaniok, hogy a vé
gén eljuthassanak azokhoz az eredmé
nyekhez, amelyeket Magyar Adorján 
már régen megállapított, valódi és sa
já t kutatásai alapján! Ám például, amíg 
Grandpierre Endre „forráselemzésekkel” 
igyekszik sajátjául eladni az eredménye
ket, ugyanakkor Cser dr. megannyi eu
rópai és ókori keleti nyelv „birtokában” 
sem kísérli meg, hogy egy-egy műveltsé
gi szavuk eredetét elemezze vagy helyé
re tegye. A talentum még nem azonos a 
szorgalmas gereblyézéssel!

„Végezetül, bázeli barátunk, Meszlényi 
Róbert Imre is egy eredetinek tűnő mo
nográfiával ajándékozza meg a magyar 
olvasót. Mindössze 78 oldalas, de szép 
kivitelű könyvének címe: A vallásala
pító ősmagyarok kék lilioma. Itt is hiá
ba keressük a bibliográfiában Magyar 
Adorján nevét -  szerencsére, talán? De 
a hátoldalon rémisztő szövegből kiderül, 
olvasott eredeti kutatót is: »... az Aba ne
vű szkíták, akik Homérosz idejében még 
a Kárpát-medencében éltek és 1600 éves 
távoliét után, a honfoglaláskor vissza
költöztek« -  és itt most ne babráljunk 
részletkérdésekkel, hogy mindebből me
lyik szó nem igaz, de az »adorjáni elván
dorlás« motívumát már saját eredménye
ként próbálja előadni... ám hogy miként 
lett a Csodaszarvasból Tarandoszok ta 
núvallomása? -  azt tudálékoskodó iro
mányának vallástörténeti zagyválásá
ból sem lehet levezetni.”

„Tehát a magvetés jól sikerült az ős
honossági elmélet terjesztése szempont
jából, csak megalkotójáról esik egyre ke
vesebb szó az epigonok seregében... -  s 
ezért néha nem árt helyükre tenni őket. 
És kevésbé vigasztal, hogy más nagyfor
mátumú kutatóknak is vannak epigon- 
jai!” -  zárja levelét Csontos.

Ezzel egyetérthet az ember, de hát az 
effajta epigonizmus, utánzás, sőt lopko- 
dás pozitívan is értékelhető: a sikert áb
rázolja, ha torzító tükörben is. És nem 
minden utánzás, vagy pláne plagizálás 
rosszhiszemű, vannak, akik olyan elra
gadtatásba esnek egy-egy gondolattól, 
hogy -  hajlandóak a saját nevüket is adni 
hozzá! Még érdekesebb, hogy a lélektani 
ambivalenciák törvénye alapján -  vala
mit az ellenkezőjével is ki lehet fejezni -, 
valaminek a népszerűsítéséhez a gúnyo
lódás, parodizálás eszköze is alkalmas! 
És éppen ezért nem véletlen, hogy az iga
zán ellenséges viszonyulás sokszor nem 
is a gúnyolódás, nem is az elutasítás, ha

nem az elhallgatás! Márpedig Magyar 
Adorjánnak, még az Ősműveltség meg
alkotása előtt, már a Kérdések megjele
nésétől kezdve, súlyos elhallgatásban 
volt része. Mint pl. Kmosko Mihálynak, 
Cserép Józsefnek, sőt egy-egy időszak
ban Várkonyi Nándornak és Kodolányi 
Jánosnak is. Ugyan hány embert isme
rünk, aki szokta idézni, emlegetni, vagy 
akár szidni is utóbbinak Vízöntő és Új 
ég, új föld című regényeit?

Valójában azonban e téren az a leg
szomorúbb jelenség, hogy igen sok em
ber egy szellemileg nagyszerű jelenséget 
csak több-kevesebb hígításban tud vagy 
akar elfogadni!

Emlékszem, Plugor Sándor milyen 
elképedve mesélte, amit Amerikában 
a zseniális grafikus, Szalay Lajos kö
rül megfigyelhetett: őt magát és műve
it a társadalom nem valami nagy és fő
leg nem őszinte elismeréssel kezelte. 
De többé-kevésbé léha utánzóinak igen 
nagy volt a sikere! Ez a művelődéstörté
netben eléggé ismert jelenség, ha nem is 
sokat emlegetik, pl. még Cervantes-szel 
is megesett, hogy a Búsképű lovag regé
nyéhez valaki egy gyatra folytatást írt, 
és a nagyközönség azt is csemcsegve fo
gadta!

Azt, hogy sokan nem mertek a Magyar 
Adorján nevére hivatkozni, noha titok
ban egyetértettek vele, vagy nézeteit ne
ve említése nélkül sem mondták ki han
gosan, nagyon is meg lehet érteni. És 
nem is csak egyetlen irányból.

Mint említettem, Magyar Adorján a 
modern -  a XX. század elején kialakult 
-  és hihetetlen gyorsan végbement ma
gyar irodalmi és köznyelvi forradalom
ból kimaradt; a XX. század magyar tu 
dományos irodalma sem érintette meg. 
(Talán az egy Fáy Eleken kívül.) O a 
szellemi újdonságokhoz, elsősorban né
met, majd olasz szerzőkön át jutott hoz
zá, történetírásban, néprajzban, szocio
lógiában, filozófiában egyaránt. Éppen 
emiatt — hozzászámítva azt is, hogy nép
szerűsítő módon, elsősorban a laikuso
kat akarta meggyőzni: -  magyar nyelvű 
stílusa nemcsak avíttas, de van benne 
egy vidékies, néptanítós modorosság is. 
Ezért sokan fölényeskedve tekintenek le 
rá, főleg az „esszéizmus” sznobjai.

Szükséges azonban bevallani: érthe
tő, hogy sokan idegenkedtek Magyar 
Adorján nézeteitől. Hihetetlenül külön
bözött minden mástól, akik és amik ad
dig közkézen forogtak, vagy dugdosva 
jártak  körbe. Mikor az Északi Vártán ki
adónál megjelent az Elméletem első ki
adása -  némileg különbözik a későbbitől, 
pl. az Ostörzsek között a malájt is emle
geti! -  odaadtam Lászlóffy Aladárnak, 
aki „elmebeteg” felkiáltással hozzám
vágta. Levélben fordultam kiadójához 
(talán Kovárczy István?), honnét szár
maznak Magyar Adorján értesülései az 
őstörténelemról? Azt válaszolta, nyilván 
transzcendens látomások útján, de a cí
mét nem adhatja meg. Ezt végül is va
lakitől megszereztem, és villámgyorsan 
levelezni kezdtem vele. És jöttek a meg
lepetések: mindenre, amit kérdeztem, 
nagyon racionalista, pragmatikus szem-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
léletre valló feleletet adott, és két év le
velezés után meghívott magához, és leül
tetett a kéziratai mellé. Beláttam, hogy 
például a „hangsúlyozottabban nemzeti” 
beállítottságú olvasók sohasem fogják 
megkedvelni, mivel szerinte az eredeti 
magyarság nem katonanép, békeszere- 
tó' kertész és földmíves foglalkozású, és 
éppen ezért harcias hódítók nem egyszer 
rá tudtak telepedni. És ami a megjelené
süket illeti, nem a mandzsu császári lo
vasság volt a divateszményük, ahogy ma 
sokan elképzelik, dohogta. Bámulatos, 
mennyi gyakorlati, életviteli témakör
ben volt otthonos, hajózástól madarászá- 
sig, a lápi világban folytatható gazdál
kodásig, különösnek találtam azonban, 
hogy hajdani huszár mivolta ellenére, a 
lovas civilizációt, s a nagyállattenyész
tést nem kutatta. Szerinte ó'störzseink 
közül csak a fővonulatról már levált já
szok (pl. a szármaták) és a törökök vol
tak katonás népek. Látogatásomról az
tán beszámoltam László Gyulának, aki 
rögtön azt kérdezte: Engem nem szidott? 
Nem, feleltem, csak többször visszatért 
arra, hogy az úgynevezett lovasnomád 
civilizáció nem ad kulcsot a tulajdonkép
peni magyarság történetéhez.

Nézetei kiválthatják azonban a vallá
sos érzületűek elutasítását is. Noha na
gyon keresztényi a tekintetben, hogy el
utasít minden eró'szakot, a szelídség, a 
jótékonyság, a humanizmus kultúrate
remtő erejében hisz, de a nagy kultúr- 
vallások dogmáit, általában a tételes 
vallásosságot e vallások meghirdetett 
céljaival összefüggésben hatástalanok
nak tartja, Igaz, megjegyezte, hogy a 
buddhizmus nem egy nagyon vad népet 
megszelídített, úgy-ahogy.

Manapság pedig „a politikailag nem 
korrektek” táborába utalja az a felfogá
sa, hogy a fajok keveredését nem tartja 
pozitív jelenségnek, hevesen ellenez min
denféle promiszkuitást, ami az első rész
ben említett antidarwinista biológiák elfo
gadásából következik. Itt jegyezzük meg, 
hogy a saját koncepciójában nemcsak a 
Kárpát-medencei őshaza, nemcsak az ős
törzsek kiválása és elvándorlása, és nem
csak a nyelv(használat) és a látásmód, pl. a 
díszítőművészet öszszefüggése tekinthető 
lényeges mozzanatnak, hanem az időben 
való visszafele hátrálás szinte elképesztő 
mértéke: úgyszólván ahhoz jár közel, hogy 
az őstörténetet az őslénytannal kösse össze! 
Utóbbi időben ebben a vonatkozásban is 
vannak vele párhuzamban állítható szer
zők, pl. a nemrég elhunyt Kemény Ferenc 
nyelv-zseni, Varga Géza írástörténész 
vagy Mesterházy Zsolt; bár az ő kiinduló 
pontjaik tagadhatatlanul mélyen külön
böznek a Magyaréitól. (Csontos Péter fel
sorolhatta volna odakintről pl. G. Krantz 
elvándorlás-elméletét, amely szerint a fej
lett ekés földmívelés a Kárpát-medencei 
magyar őslakosság köréből terjedt el, és 
az északkeleti irányba elvándorlók első 
hullámaiból alakultak a finnugor népek, 
a következők megtermékenyítették beol
vasztásukkal a szlávokat és a germáno
kat.) Avagy, Magyar Adorjánnak azok az 
utalásai, hogy az őskori magyar szelle
mi műveltség milyen nagy hatással volt

az indogermánok nyelveinek és kultúrá
jának a kialakítására, akár John Allegro 
őstörténeti „látomásaival” is öszszeegyez- 
tethetőek, és már a régebbi európai nyel
vészetben és őstörténetben is voltak pró
bálkozások annak a bemutatására, hogy 
az indogermán nyelvcsalád és őskultúra 
nem eredeti, keverék-jellegű, pl. turanoid- 
szumeroid típusú és sémita nyelvek eleme
iből...

Jakab Zsigmond szobra

Mindamellett érdemes arra is fel
figyelni, hogy a fontosabb „délibábos” 
irányzatok alapítói közül kik nem tá 
maszkodnak Magyar Adorjánra, il
letve kik azok az akár előzményé
ül is felfogható szerzők, akikről ő nem 
vesz tudomást? Pl. szinte orrfacsaró, 
hogy Baráth Tibor, akit pedig egyesek 
Neohorvátistvánnak neveznek (helye
sebb volna a Neopszeudohorvátistván) 
még bírálni sem tartja  érdemesnek, ho
lott a látszólagos őshazákra vonatkozó 
tételét szinte szó szerint átveszi. Magyar

sem hivatkozik sem Horvát Istvánra, 
sem Otrokócsi Fóris Ferencre, akik pe
dig szintén tárgyalták, hogy a magyar 
nyelv nemcsak egyetlen etnikumnak -  
„népségnek” -  volt az anyanyelve, ha
nem legalább hétnek, akik közt még 
az életforma, azaz civilizáció-típus te
kintetében is nagy különbségek álltak 
fenn. Sajátságos, hogy szemben Horvát 
Istvánnal nem mutat különösebb érdek
lődést az egyiptomi lehetséges vonat
kozások iránt, holott tanulmányozta a 
nyugatetiópiai oromo (galla) nyelvet is, 
amire csak kellett lennie valamilyen in
dítékának. Annak idején 40 éve a Szumir 
és Szemere c. cikkemben, ahol először 
említettem Magyar Adorjánt mint „ult
racentrikust”, szemben az excentristák- 
kal, az utóbbiak közül külön kiemeltem 
Thomas Ferdinánd hajdani állatorvost, 
aki Nagykárolyban 1802—1805 körül há
rom kis kötetet jelentetett meg. Ezekben 
foglalkozik a sémi eredetű etióp litur
gikus nyelvben felvillanó „délibábizmu- 
sokkal”, majd azzal a felfogással, hogy 
mindazokon a tengerparti helyeken, 
ahol valaha föníciai és görög gyarma
tok létesültek, előzőleg egyiptomi gyar
matok virágoztak, és ilyenformán a ma
gyarság a Kaukázus alatti Kolchiszban 
keletkezett, az egyiptomi telepesek és a 
szkítha benszülöttek keveredéséből.

Szerintem Magyar Adorján nemcsak 
azért nem reflektált rá, mivel Kolchist 
is csak másodlagos őshazának tartotta, 
hanem mert mindig ingerülten utasítot
ta vissza a keveredés-teóriákat, amelyek 
rögeszmésen jelentkeznek a középkori 
szerzetes bérkrónikásoktól a mai olasz 
etruszkológus doktorandákig.

Sok mindent szükséges volna még fel
sorolni és egybevetni Magyar nézeteivel, 
egyes kortársai és elődei elképzeléseiből, 
s szólani például arról, miért nem vett 
tudomást pl. az Atlantisz-témakörről és 
az ahhoz kapcsolódó katasztrófa-elmé
letről? Mindezek meghaladnák azonban 
egy irodalmi lap lehetőségeit és a jelen
legi munkaképességemet. Ezért befe
jezésül egy nagy kortársától, Várkonyi 
Nándortól idézek egy passzust, amely 
olyan, hogy akár Magyar Adorján is ír
hatta volna.

„Kétségtelen, hogy a mondakutatást 
valódi történelmi diszciplínává lehet fej
leszteni, mert a mondákban történe
ti anyag foglaltatik. Az okmányolt tör
ténetírás szükségszerűen hézagos, mert 
anyaga mindenkor töredékes, s ezért 
a belőle szerkesztett általános kép egy 
kissé mindig megbízhatatlan. A mon
dái anyag, a mondái előadás előnye ezzel 
szemben az, hogy a részletek elhanyago
lása, sőt eltorzítása mellett csak lénye
get nyújt, mégpedig rendesen ideális for
mában magas fokú történelmet, ahogy a 
történetnek meg kellett volna történnie, 
ha törvényszerűen, egyszerűen és ért
hetően játszódhatott volna le... E szem
pontból nézve egy monda vagy hitrege 
tartalmaz annyi anyagot, mint például 
egy piramis. Elvégre az a szellem, amely 
a mondákat létrehozta, teremtette meg 
az ókorok csodálatos emlékműveit is.”
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Avagy ki és hol őrzi 
az emlékezés kulcsát?
Korrajz, nemzedéktörténet. Minde

nekelőtt a nyíltan vállalt -  nyilván 
családilag és a szerző érdeklődését te 
kintve is adott -  magyar polgári lét és 
világ ábrázolása volt a cél. Ha nagy 
nevekre (írókra és megvalósításokra) 
gondolunk: Móricz és Németh László, 
Kodolányi (akár Illyés vagy a székely 
Szabó Gyula) a parasztembert, a lega
lacsonyabb társadalmi osztályok, réte
gek hőseit, problematikáját képviselte 
s örökítette meg. Egy másik nagy vo
nulatba tartozik, a történelmi távlato
kat is tekintve, Bánffy Miklós trilógiá
ja mellett elsősorban a terjedelmében is 
páratlan Zilahy-„hagyaték”: A Dukay- 
ház. Márait, sajátosan különálló egye
di teljesítménye bevallottan a polgárság 
írójává, szócsövévé emelte-nemesítet- 
te -  itt, persze, sok irányba el lehet in
dulni, megvan az indázások lehetősége: 
például Závada Pál nagyformátumú tel
jesítménye, anekdotákba, történetiség
be és erotikába ágyazva, javarészben a 
Móricz-, Németh-vonulatot viszi tovább, 
míg -  erdélyiségben, a hazai színskálát 
gazdagítva -  Vári Attila tüneményes 
groteszkbe hajló, már-már félabszurd 
történetei, szövegei a Krúdy-hagyomá- 
nyokból (is) táplálkoznak. Megint hang
súlyozni kéne, hogy — a semmiképpen 
sem valamilyen rangminősítésként em
lített szerzők sokrétű alkotásán, pró
záján belül is -  a családregényekről, 
nemzedékek életsorsának szépirodalmi 
szövődményeiről van szó.

Huber András mintegy ötszáz oldalas 
regénye*, A Ház a Domb utcában fel
tétlenül szépírói vállalkozás -  jóllehet 
a szerzőt mindenekelőtt hely- valamint 
sajtótörténeti munkái, alapos kutató 
és feltáró tevékenysége tették ismertté 
— Lapok az erdélyi magyar időszaki saj
tó történetéből; Szamos völgyi írástudók 
(Akikhez a múzsák bekopogtak); Hely- és 
művelődéstörténeti tanulmányok Désró'l 
(Összefutó utak) stb. ám a H áz a 
Domb u tcábant egy karcolat és elbe
széléskötet, majd egy időszerű s egyben 
olvasmányerejű új novellagyűjtemény, a 
2006-os Gyilkos nagy köd előzték meg; 
nem csupán sajtó- vagy kortörténeti ku
tatások tapasztalatával, hanem nyelvi 
és ábrázolásbeli válaszutakról és telje
sítménnyel érkezett el hozzánk, 2010- 
ben.

A szorgalommal, lelkiismeretes
séggel alátámasztott nyomozókészség 
Hubernél konfliktuskereséssel és drá
mai leütésekkel is párosul, s az sem 
véletlen, hogy (a depressziós romániai 
„demokrácia” dacára) a közösség meg
tartó erejét bizonyító érzelmi és szelle

mi örökséghez való hűség -  nevezzük 
múltba és előre látó lelkiismeretnek -  
az ő súlyos vesszőparipája. Ez tette író
vá őt. (Közeli példa lehetett még szá
mára, ha nem is találni más fogódzót a 
hasonlatosságra, a Kő hull apadó kút
ba című regény is, melynek írója fiktív 
nevet adott volt szülővárosának, akár
csak Désnek Huber András. Réshida 
is „a térképen más néven szerepel”... A 
Módiék, Fegyvernekiék, Rézfalviék -  a 
kisváros ismert nagy családjainak év
százada 1899 és 2006, két világháború 
és négy rendszerváltás közé esik.)

A történelmi események, katasztró
fák a családon belül a nemzedékek kö
zötti konfliktus logikáját színesítik, á r
nyalják -  teszik érthetőbbé; a szerző 
hozzáértéssel bánik sokrétű anyagával.

A családi ház az időben is egybekap
csolja a szereplők sorsát, a cselekmény- 
szálakat, nem csupán a változó térben: 
lévén a megmaradás vagy az örökség 
megsemmisülése szempontjából ez a 
tét. Alkati kérdés, hogy Huber mekko
rára növeszti regényét, tehetsége, ízlé
se és az írói rutin segíti, jóllehet ekkora 
életanyaggal, a különböző idősíkokat és 
színhelyeket bemérve sem könnyű be
tartan i az arányokat. Szinte minden
re kiterjedő érdeklődése kulturált, gör
dülékeny stílust képes teremteni, ha 
sodróerejűt végig nem is. Hömpölygés, 
nagyobb hullámlökések jellemzik a ka
landos emlékekből kibontakozó cselek
ményt, a korhangulat apró motívumok
ból áll össze; mindjárt a kötet elején az 
első világháború kezdetének eseménye
it fölidézve. Fiume mint a Monarchia 
történetének része, a polai és a fiu
mei kikötő leírása erős történelmi ér
deklődésre és ismeretekre vall, Huber 
András könyve itt Ottlik Géza vilá
gát és ifjúkori olvasmányélményemet, 
a Thurzó Gábor József és Putifárné cí
mű kötetének első tüneményes elbeszé
lését, A szép Kardosnét idézte föl ben
nem. Tóni nagyapa ifjúkori adriai és 
földközi-tengeri kalandozása, talán a 
színhely miatt is, még inkább Szakonyi 
Károly (ő is egy korábbi írónemzedék je
lentős képviselője) legendákkal átszőtt, 
hasonló szerelmi történeteire emlékez
tetnek. Kár, hogy a Ház a Domb utcá
ban történelmi háttere ezúttal elnagy
olt, a regény huszonkét évet átfogó első 
részében kissé eltolódik az arány a ro
mantikus cselekményszál felé, és több
nyire csak következményeiben jelenik 
meg a világháború, elmarad az impé
riumváltás földindulásos-földönfutásos 
tragikuma a viharos társadalmi, a re
ális nemzetiségi konfliktusok ábrázó-

1 lu x i  Andtú.s

Ház a Domb utcában

lásával. Az olvasó fölkapja a fejét Tóni 
halálakor (1921), az elmaradt hagya
téki tárgyalásnál, s csak utána jön rá, 
hogy ez is a háború következményeként 
történt, mint sok más minden. Hogy ne 
is említsük itt összehasonlításképpen 
Camil Petrescu, átélt élményekből táp
lálkozó (épp ezért tárgyilagosságban is 
hiteles, megrendítő), klasszikus értékű 
művét, A háború utolsó, a szerelem első 
éjszakáját.

A második rész érzékletesebbé teszi a 
kisebbségi sors és a „középosztály” kál
váriáját; a családi epizódok részletező- 
ek, a különben eleven párbeszédek, va
lamint a bel- és külpolitikai helyzetre 
vonatkozó, a napihírekből ügyesen ösz- 
szevágott háttér olykor egymással fele
sel. A szerző helyenként mintha hasonló 
mondanivalót hordozó írónők (mondjuk 
Tóth Mária vagy Ignácz Rózsa) kifeje
zésmódjával élne; csakhogy náluk átélt 
vallomásokról van szó...

A leghosszabb -  az első színvonalá
hoz felnőve sokkal összefüggőbb, való
ságosabb és a Kálmán naplójának ötle
tével meg a párizsi „színnel” élénkebbé 
tett — harmadik rész, valamint a drá
mai erejű 40. fejezet remeklése (Rebike 
halála) után a befejező rész túlságo
san vázlatosnak tűnik. Ötvenvalahány 
oldal terjedelemben lehetetlen vállal
kozás megörökíteni az egy kerek év
századot felölelő időszak egyharmadát 
(1974-2006); az utolsó tíz-tizenöt évből 
valójában a gazdasági elnyomorodás ér
zékeltetésére esik hansúly a regényben, 
a Ceau§escu-diktatúra léleknyomorító 
terrorjára csak elszórtan találunk uta
lást: a házkutatásnál, a falusi párttit
kári packázásoknál, a Párizsból érkező 
rokonokat várók egyre erősödő félelmé
nél és még néhány jelenetnél, mintha az

> > > > >  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON

» » >  folytatás a 17. oldalról

író váratlanul kompromisszumot kötne 
tulajdon, részben átélt valóságanyagá
val.

Mindez azért bántó, mivel Huber 
Andrásból nem hiányoznak a másmi
lyen képességek, ezt másutt saját szöve
geinek tartalom- és képformáló erejével 
— és a Ház a Domb utcában merész vál
lalkozásával igazolja. Nem nehéz ráérez
ni a felserdüló', jellemmé érlelődő figurák 
hitelességére, az emberismeretre és az 
írói leleményre egy-egy élvezetes mono
lóg vagy külső ábrázolás során. íme, egy 
példa rá (24-25. oldal) a Kolozsvárról ér
kezett fotográfus mesterről és az első 
d.-i reklámkép víziójáról: „Apró terme
tű, fontoskodó ember. Szíjazott bőrdoboz 
verdesi a térdét, vállán háromlábú fa
állvány. Id. Fegyverneki sietve köszönti, 
nem parolázik, szótlanul nézi, az miként 
szereli össze a gépét. Miután helyére ke
rül az állvány, s rá a furcsa külföldi szer
kentyű, üzlete bejáratához lép, kihúzza 
magát és mozdulatlanságba merevedik. 
Szeme sem rebben, míg a fotográfus do
bozának lencséjébe bámul. Közben arra 
gondol, a konkurencia majd kiadja a lel
két, amikor megjelenik az első réshidai 
reklámkép róla és az üzletéről a helyi új
ságban.

Az idegen, a biztonság kedvéért, több 
felvételt készít, fekete leple alól ta r feje 
minduntalan előbukkan. (...) Már éppen 
összecsomagolná a gépét, amikor homlo
kára üt, s megkérdi: apa és fia nem kí- 
vánnak-e készíttetni vele néhány közös 
jó fényképet? Megcsinálhatja, akár fel
nagyítva, szépia-kivitelben és blondelrá- 
mába helyezve, ha úgy akarják.

Tóni fél fejjel magasabb apjánál, ahogy 
egymás mellé állnak. Reggel sötétszürke 
öltönyt öltött, s ennek most igencsak ör
vend. Apja is nyakkendőt visel s zakót, 
mint bármely kereskedő, aki ad a külse
jére. Mereven állnak, és mosolytalanul 
mentik át magukat a jövőbe. Komolyság 
illik a férfiarchoz, már-már komorság.

Miután megszabadulnak a fotográfus
tól, öreg Fegyverneki megkönnyebbülten 
felsóhajt, meglazítja a nyakkendőjét, majd 
a fia kiteregetett diplomája fölé hajol.”

Ugyanúgy mesterien megírt a hizlalda
alapító gipszből készült mellszobráról ol
vasható passzus, mintha a mi hátunkon 
is hideg futna végig, mint az Edináén, aki 
gyermekkora óta irtózott tőle s megbor
zongott, valahányszor úgy érezte, hogy a 
fehér szempár őt fixírozza.

Megannyi megvalósult ötlet... Érdemes 
lett volna, a keretforma megőrzése mel
lett, a befejezés átgondolt hitelével is fel
erősíteni az egyes részek arányát és ta r
tóoszlopait. *

* Huber András: Ház a Domb utcá
ban (A borítólap Lukács Solymossy 
Éva munkája). Grafycolor Kiadó, 
Kolozsvár, 2010.
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Váróteremben 
a Váróterem
Ha már arra a sorsa jutunk, hogy he

lyet kell foglaljunk egy váróteremben, 
akkor két választási lehetőség merül fel: 
vagy verejtékezve várjuk végzetünk be
teljesedését és minden távozóval együtt 
érzünk, vagy kívülállónak tituláljuk ma
gunkat, aki úgy szemléli sorstársait, 
mintha ott sem lenne. Utóbbi esetben, a 
véletlen által létrehozott kisebb jelenetek
nek lehetünk szemtanúi, miközben az ad 
hoc közösség kommunikálni próbál.

Ilyen találkozásnak ad teret a 
Váróterem Projekt, az első -  2010-ben lét
rejött -  kolozsvári, magyar független tá r
sulat, Sorsjáték (Faites vos jeux!) című 
előadása. Az Ecsetgyár Kis Termébe a 
játszók invitálnak be, miközben előkészí
tik a teret. A játékra mi is felkészülünk a 
folyamatosan vetített előadás-előzetesek 
által, mint amikor a fogorvosi rendelőben 
várakozva, protézisragasztó ajánlatokkal 
árasztanak el. A hangerő és a hirtelen 
váltakozó képkockák, a berendezés kö
rül nyüzsgő színészek, a tolakodó tömeg 
kissé rémisztő hangulatot teremt, de egy
szer csak minden leáll, elsötétül, majd a 
TV-show-k ismert erőbedobásával és pa
rádéjával kezdetét veszi a Sorsjáték című 
műsor.

Molnár Margit, Imecs Levente, Visky 
Andrej, Csepei Zsolt és Vetési Nándor a 
kereskedelmi csatornák műsorvezetőinek 
attitűdjével magyarázza el az egy órás 
„társasjáték” szabályait, melynek lénye
ge, hogy dobókocka, szerencsekerék, fran
cia kártya és pálcikák segítségével ha
tározhatjuk meg, mi nézők, az előadás 
tartalm át és folyamatát. Ezért minden je
lenet improvizáció lesz, az aznap esti elő
adás soha meg nem történt és meg nem 
ismételhető szegmense.

Az öt színész kötéltáncot jár, az egyik 
pillanatban minket irányító civilek, aztán 
civilt játszó műsorvezetők s végül egymás 
után villantanak fel különböző karakte
reket. Ahogyan játékmesterük, Hatházi 
András a bejátszott, inkább elrettentő ha
tású előzetesben elmondja, összpontosítást, 
egymásra figyelést, bátorságot, rögtönzést 
láthatunk: egyfajta színészmesterség óra 
zajlik le a szemünk előtt.

De mikor válik színházzá mindez? 
Abban a pillanatban, amikor párbeszéd

foszlányokat hallunk egy váróteremben, 
vagy amikor metszéspontot keresve rak
juk össze a fejünkben a jelenlevők pár
huzamos megszólalásait? Robert Cohen 
„tartalom nélküli”, hétköznapi párbeszé
deit felhasználva, hasonló kérdéseket já r
nak be a színészek: miután a véletlen el
döntötte, hogy ki játszik, milyen témát, 
mivel, kivel és milyen gesztusrendszer
ben, mi nézők bármit beleláthatunk az 
alig öt-tíz perces jelenetekbe.

Egy óra alatt valóban társas-játék ala
kul ki, annak ellenére, hogy a rövid jele
netek nem engedik meg, hogy történetek 
szülessenek, nem ragadhatja el egyik ti
szavirág életű hős sem a figyelmünket, 
mert amire kialakul egy út, a játszók 
meg is szüntetik azt. Az együttérzést az 
improvizáció hatása éri el, nem a hősö
kért, hanem a színészekért kezdünk el iz
gulni, akik a bukás lehetőségét vállalják 
fel minden újabb jelenettel, mert bármi
kor elronthatják a szöveget, elvéthetik az 
egymásra hangolódást.

A hirtelen váltásokat nagyszerűen ke
zelik a két éve végzett színészek, de oly
kor az egyoldalúság csapdájába esnek: 
Vetési Nándor egymás után bújik a má
sokat idegesítő együgyű bőrébe, Molnár 
Margit, egyetlen nőként egysíkúvá vá
lik, Visky Andrej sokszor mutatja meg 

az Albu István rendezte A fizi
kusokból ismert elmebeteg fi
guráját. Csepei Zsolt és Imecs 
Levenete pedig egymás közt 
passzolgatja a szelíd szerelmes 
és az agresszív menő attitűd
jét. Viszont az előadás gyors 
ritmusa miatt nem tudunk el
időzni ezeknél a hibáknál, az 
etűdök pörögnek, ahogyan a 
falra kivetített óra percei is.

Az idő múlását és szűkössé
gét nem csak mi érezzük, ha
nem a színészek is. Az előadás 
folyamán továbbra is önmaguk 
ügyelői maradnak és bizonyos 

időközönként, akár egy jelenet közepén 
is, leállnak, hogy megtekintsék mennyi 
idejük van még hátra.

A technikailag pontosan kivitele
zett előadás kellékei és díszlete (Kürti 
Andrea) a játékhoz a maga egyszerűségét 
adja hozzá. A tárgyakat pirosra, fehér
re vagy feketére festették, ami semleges
sé teszi őket, így minden egyes szituáci
óban idomulni látszanak a színészekhez. 
Ebben a lecsupaszított környezetben sem
mi nem térítheti el figyelmünket a játék
ról, az itt és most keletkező helyzetekről 
és megoldásokról. Mondhatni, az állandó 
elindulásnak, leállásnak, váltásnak sike
rül elérnie, hogy egy rövid időre érezzük 
a jelent.

Végül egy óra után éles vágással zár
ják az előadást, a színészek elhagyják a 
teret és civilként jönnek vissza, hogy ki
tessékeljenek, mi nézők pedig csak kap
kodjuk a fejünket: a jelenetnek vége, a né
zői attitűdből váltani kell.
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[...] A Forms m egindítását követő évben, 
1970-ben adta ki Benkei András belügyminisz
te r a 0022. számú parancsát, amely egészen a 
rendszer bukásáig m eghatározta az állam biz
tonság tevékenységét a kultúra, így az irodalmi 
sajtó területén. Az indoklásban a szokásos sab
lonok m ellett („a külső' és belső ellenséges erők 
nem ad ták  fel szocialista társadalm i rendünk 
megdöntésének reményét”, a „bur-zsoá”, illet
ve a „jobb- és baloldali revizionista politikai 
platform ról fellépők” elleni küzdelem) olvasha
tó volt, hogy az állambiztonság, amely az ellen
ség aknam unkáját m ár addig is szám talanszor 
jelezte az állam i és a pártszervek felé, sok eset
ben áttévedt mások territórium ára. A ku ltu rá
lis élet terepein ezért az elhárítás hatáskörét, 
feladatait tisztázni kellett.

Az újságokkal (csakúgy, m int az irodalom, a 
művészetek és a tudomány egészével) kapcso
latos instrukciók sorában a felderítés, a do
kum entálás, a megelőzés, az akadályozás és 
a korabeli szakzsargonban „szignalizációnak” 
nevezett jelzésadás mellett szerepelt a titkos 
eszközök és módszerek alkalm azásával folyta
to tt operatív ellenőrzés és a bizalm as nyomo
zás. Minden bizonnyal a m últ rossz tapaszta
latai m ondatták ki a belügyminiszterrel, hogy 
a két utóbbi elhárítási módszert tilos volt a lkal
mazni a lap- és folyóirat-szerkesztőségek olyan 
hibái esetén, amelyek „hanyagságok, hozzá 
nem értések m egnyilvánulásai”. M agyarán, le
csapni az írott szóval tudatosan elkövetett tá 
m adásokra kellett, ám ilyenkor gyorsan és ha
tározottan.

A m unkát elsősorban ún. „vonalak” szerint 
szervezték meg, vagyis az ellenséges célcsopor
tokra specializálódva, igaz, ezzel együtt bevett 
gyakorlat m aradt az intézmények figyelése, bár 
itt is inkább az „objektumokhoz” kötődő szemé
lyekre kellett összpontosítani.

A parancs külön felhívta a megyék figyelmét 
arra , hogy soron kívüli tájékoztatást kell adni
uk a belügyi vezetésnek minden olyan megje
lentetésre szánt írásról, amely sérti a hivatalos 
(kultúr)politikai irányvonalat.

Bács-Kiskun megye kultu rális elhárítóinak 
munkavégzése — amelyről jelen állás szerint 
csak a nyolcvanas évek második felétől rendel
kezünk adatokkal -  leginkább a felső- és közép
fokú oktatási, illetve a kecskeméti irodalmi, m ű
vészeti intézményekre koncentrálódott. Utóbbi 
körbe tartozott a Kodály Zoltán Zenepedagógiai 
Intézet, a Katona József Színház, a kerámia- és 
a rajzfilmstúdió, valamint a Forrás. [...]

M üller Rolf: C élkeresztben  a  Forrás. 
K ísérle t egy á lla m b iz to n sá g i tö r tén e t re 
k o n stru k c ió já ra . Forrás, 2010. január.

ZENE ÉS HIT 
A zenétő l a HITig

„Valamikor volt a tett, 
abból lett a gyűlölet, 
ebből pedig szeretet, 
s a világnak vége lett.”

(József Attila)

Szívesen írom a HIT szót csupa 
nagybetűvel, mert többet jelent, 
mint amit a napi használatban 
megszoktunk. Bármit gondo
lunk, mondunk, cselekszünk, az 
mind hitet tartalmaz valamilyen 
formában. Érzelmeink mögött is 
a hit mágnestere húzódik meg. 
Remélünk, mert hisszük, hogy a 
dolgok jól alakulnak, szeretünk, 
mert hiszünk szeretetünk tárgyá
ban. Ilyen sorrendben is szoktuk 
e három dolgot felsorolni: HIT, 
REMÉNY, SZERETET. A Hit áll 
az első helyen.

Hitetlen korban élünk — mon
dogatjuk - , de a hitetlenségünk 
mögött tulajdonképpen a hit só
várgása húzódik meg. Hitetlenek 
lettünk, mert lassan mindenben 
csalatkoztunk és elvesztettük a 
reményt az igaz dolgokban, a vi
lág jobbrafordulásában. De hitet
lenségünk mögött a hit erős vá
gya munkálkodik. Millió dologba 
kapaszkodunk hittel, de csak be
helyettesítjük a hitet csalódással, 
újabb hitetlenkedéssel. Korunk 
betegsége, hogy csak a kézzelfog
ható dolgokban hiszünk, és per
sze az azonnal hasznunkra for
dítható dolgokban. Pedig Dante 
szavaival: „a hit a láthatatlan bi
zonyosság.”

Anyagi világ vesz körül ben
nünket, de ez parányi porszem a 
láthatatlan világ végtelenségéhez 
mérten. A hittel ebbe a végtelen 
világba lépünk be. Ehhez az út
hoz segít a vallás, a művészet, a 
tudomány és önmagunknak meg
ismerése, felfedezése, a pszicholó
gia. Fiatalon ilyen dolgokra alig 
figyelünk, az évek előrehaladtá
val viszont annál többet. Az al
kotók is ezt a fejlődési útvonalat 
járják be: az anyagi világ közel
ségéből, béklyójából lassan szaba
dulva jutnak el a HIThez. Ezért 
is oly érdekesek az utolsó alko
tói periódus művei, szinte kivétel 
nélkül minden alkotónál.

Stravinsky-könyvemet lapoz
gatom. Mindig találok benne va
lami érdekeset. Most éppen az 
1948-ban, tehát 66 éves korá
ban írt katolikus Miséjére nyi
tottam ki. Vegyes karra és ket
tős fúvósötösre komponálta a 17

perces művet. Stravinsky így nyi
latkozik művének keletkezéséről: 
„Amikor átjátszottam ezeket a ro- 
kokó-operás bűnös szépségeket 
(Mozart-misékre utal, T.E.), tud
tam, írnom kell egy saját misét, 
de igazit.” Később még hozzáfűz
te: „Misém nem hangverseny-elő
adásra készült, hanem templomi 
használatra. Liturgikus, és csak
nem minden díszítés nélkül való.” 
A Mise központi tétele a Credo. 
Erről mondta Stravinsky: „Sok 
itt, amiben hinni kell.” Nyolc év
vel később a Velence számá
ra írt Canticum Sacrum har
madik tételében, az Ad Trés 
Virtutes Hortationesben a Hit, 
Remény, Szeretet sorrendjének 
megfordításával a HITet hang
súlyozza ki. Ekkor már 74 éves 
a szerző! A Tűzmadár tombo
ló Infernal dance-jától a Remény, 
Szeretet, Hit világába emelkedik. 
Öregkori keresése a napi valósá
gunk fölötti világoknak, készü
lés a más dimenzióba való átlé
pésre? Egyáltalán nem: A HIT 
hangsúlyozása már egy sokkal 
korábbi megnyilvánulásában je
lentkezik. 1926-ban visszatért az 
ortodox egyházba, és egyik hang- 
versenykörútja során ebben az 
évben csatlakozott Szent Antal 
700. évfordulójának megünnepe- 
lésére tartó zarándokcsoporthoz. 
Stravinsky így emlékszik vissza 
a történtekre: „Épp akkor lép
tem a székesegyházba, amikor a 
szent testét felmutatták. Láttam 
a koporsót, letérdeltem és imád
koztam. Jelért könyörögtem, ha 
imám meghallgattatott, és mert 
meghallgattattam és megkaptam 
a jelet, a meghallgattatásnak ezt 
a pillanatát habozás nélkül éle
tem legreálisabb pillanatának 
vallom”. Ennek az élménynek a 
hatására komponálta első vallá
sos művét, az a-cappella vegyes
karra írt Pater Nostert.

Bevallom, nagyon meglepett 
első olvasatkor ez a Stravinsky- 
történet. Akkor túl fiatal voltam 
ahhoz, hogy megértsem jelentésé
nek mélységét. Csak most, ami
kor a 76-ik életévemet is készülök 
magam mögött hagyni, értettem 
meg Stravinsky vallomását ar
ról, hogy élete legreálisabb pilla
natának tartja ezt a találkozást a 
HIT-tel.

Stravinsky Dantét igazolja: „a 
hit a remélt dolog, mint valóság”.

TERÉNYI EDE
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A  „karon ülő” kicsikhez és a már „bot
ra támaszkodó” idősekhez egyaránt szólt 
Kányádi Sándor, aki Erdély több váro
sában beszélgetett az érdeklődőkkel a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából szer
vezett közönségtalálkozók keretében. 
A Magyar Köztársaság Kulturális 
Koordinációs Központja, a Bőd Péter 
Megyei Könyvtár és a Kovászna Megyei 
Művelődési Központ közös szerve
zésében Kányádi Székelyudvarhelyen, 
Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Baróton 
és Sepsiszentgyörgyön találkozott kö
zönségével.

Kinda István Csaba néprajzkuta
tónak, a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum munkatársának, 
valamint a finnek nemzeti eposzát, a 
Kalevalát kutató Varga P. Ildikónak 
ítélte oda 2010-es debütdíját az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME) Bölcsészet-,

Nyelv- és Történettudományi Szakosz
tálya, a Magyar Kultúra Napján, ja
nuár 22-én. Az EME és a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság (KAB) jóvoltából 
a kolozsvári BBTE bölcsészkarán elő
adást tartott Szegedy-Maszák Mihály 
akadémikus, egyetemi tanár (ELTE), 
Babits Mihály nemzetfölfogása és neok
lasszicizmusa címmel.

A  Csíki Székely Múzeum a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából kötetlen be
szélgetést szervezett a Székelyföld kul
turális folyóirat szerkesztőivel: Fekete 
Vincével, György Attilával, Lövétei 
Lázár Lászlóval és Molnár Vilmossal, 
a Múzeumi Kávéházban. Zenével köz
reműködtek a Nagy István Művészeti 
Líceum tanárai és diákjai.

Gyermekkorom emlékei címmel ta r
tott felolvasóestet a székelyhídi Magyar 
Kulturális Napok keretén belül Muszka 
Sándor és Murányi Sándor Olivér, ja
nuár 21-én.

A Korunk Akadémia meghívására 
Kolozsváron olvasott fel Szilasi László, 
a Szentek hárfája című Rotary-díjas re
gény szerzője, január 26-án. Az est há
zigazdája Balázs Imre József, a Korunk 
főszerkesztője volt.

A  Csikófogat-estek sorozatának ke
retében Király Zoltán mutatkozott be a 
Magyar írószövetség budapesti székhá
zában, január 26-án. A szerzőt László 
Noémi mutatta be, az est házigazdája 
Erős Kinga volt.

A Határon túli magyar kultúra prog
ram keretében január 20-án mutatták 
be a Moszkvai Kulturális Intézetben 
Szilágyi István Kő hull apadó kútba cí
mű, orosz nyelven megjelent regényét. 
A regényt Jurij Guszev fordította, aki 
a kötethez utószót is írt. A kiadvány a 
moszkvai Vodolej (Vízöntő) Kiadónál je
lent meg.
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Egyetértés
Ha az emberek egyetértenek velem, 

mindig az az érzésem... Oscar Wilde 
fenti gondolatának folytatását rejtik a 
fősorok.

VÍZSZINTES
1. Gyűrűszerű tárgy. 7. Zenemű vál

tozata. 13. Hordót köbölő. 14. ... dog; 
gyorsétel. 16. ... Zola; a Plassans meghó
dítása című regény francia szerzője. 17. 
Tizenéves, bizalmas szóval. 18. Belecsap 
a villám. 20. Tolihibát ejt. 21. Magyar 
ősvezér. 22. Túlzás, rongyrázás. 24. 
Némán kitöm! 25. Törekszik. 27. Mézga 
Aladár jelzője! 29.... ovo; a tojástól kezd
ve (latin). 31. Azon a helyen elhelyeztető. 
34. A fluor és a kén vegyjele. 35. Dzéta 
közepe! 37. Véletlenül a hozzánk vezető 
útra bukkanó. 38. A kezdet kezdete! 39. 
Izmos, vállas. 41. Menekülő, iszkoló. 42. 
Idegen művészetek. 43. Afrikai sivatag.
45. Lám, itt van! 46. Mely okból? 47. Az 
orromtól. 49. Túró, sajt készül belőle.
50. Felső végtag. 51. Három leány! 53. 
... Gibson; színész, rendező. 54. Három 
tanár! 55. Associated Press, röviden. 
56. Munkadarabon elcsúszik a véső. 58. 
Gróf, röviden. 59. Hazai könyvkiadó. 60.

Utolsó ...; katolikus szentség. 62. A foly
tatás befejezése. 64. Paci patáját védi.
65. Finom nedűt kortyolgató.

FÜGGŐLEGES
1. Rezesbanda. 2. Amely személyen. 

3. Visszataszító. 4. Ilona egyik beceneve.
5. Kiütéses győzelem az ökölvívásban.
6. A folytatás kezdete. 8. Mérnöki vonal
zó. 9. Mutatószó. 10. Osztrák író, költő 
(Rainer Maria). 11. Gyanít (népies). 12. 
Erdők-mezők szerelmese. 14. Forradás, 
sebhely. 15. Égés. 18. Vaskalapos. 19. 
Ételt szervírozó. 22. Nádja beceneve.
23. Kenyeret készítő. 26. Kopogni kezd! 
28. Két akó! 30. Fizetések számára el
különített pénzösszeg. 32. Renáta be
ceneve. 33. Fekete István gólyája. 34. 
Hempereg. 36. Velős. 38. Táblára írunk 
vele. 40. A Zsil szakasza! 42. Osztrák, 
olasz és magyar autójelzés. 44. Ételt 
tányérokba szétporcióz. 46. Ami nem 
tart örökké. 48. Teherautót telepakol. 
49. Raportot készít. 52. Régészeti fel
tárást irányító. 53. „Hagymaváros” la
kója. 56. Kolumbiai város. 57. Község a 
Mátraalján. 59. Csúcsérték. 61. Áta be
tűi keverve. 62. Kemény anyagba betűt, 
jelet vés. 63. Néma mozi!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2. számában közölt Patkó című 
rejtvény megfejtése: ... is szerencsét hoz, aki 
nem hisz benne.
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