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#  „ I t t  j á r t  M á t y á s  k i r á l y ? ”

HELIKON
K A R Á C SO N Y I ZSOLT

A  ló  n y er íté se  u tá n
Heidelberg, Egyiptom beszélő szobrairól 

könyvtárnyi értekezést találhat az érdekló'dó', 
azon sem csodálkozunk, ha különböző történe
tekben egy-egy bronzszobor megindul, bejárja a 
várost, aztán, mire éjfélt üt az óra, visszaáll régi 
helyére, és nem mozdul meg, csak száz év múlva. 
Megíródott versben a Mátyás-szoborról is, hogy 
egyszercsak felemelkedik...

Éppen ezért elégtétellel nyugtáztam a tényt, 
amikor a restaurálás során a Szobor valóban fel- 
emelkedett. Lámcsak: nem teljesen hiábavaló do
log ez az irodalom, megmondtuk jóelőre, egy szép 
napon felemelkedik: és úgy is lett.

Most már nem kell félni holmi Kasszandra-át- 
koktól. Régi regős, vagy éppen újdonatúj költészi 
módszereket alkalmazva: jósolhatunk megint, 
száz évre, miért ne, ezer évre előre. A szobor is
mét a helyén van, hivatalosan fel is avatták, most 
már megírhatjuk: mi lesz.

A költészet, az irodalom, és a művészet általá
ban, erről, erről is szól. Innen az ereje, hatásá
tól ezért félnek sokan, mert sohasem elég neki a 
szűk, egy emberöltőnyire szabott idő.

Nem csak egyik legkedvesebb királyunk, 
Mátyás igazságát hirdeti a kolozsvári Főtéren álló 
szoborcsoport, de Fadrusz és a szobrászat, a mű
vészetek igazságát, hogy az alkotás ténye akkor is 
megmarad, ha maga a mű az enyészeté lesz.

Szerencsére Mátyás lovasszobra (bár akadtak 
efféle dolgokra vágyakozók) nem tűnt el, mint az 
a festmény, amit annak idején Leonardo da Vinci 
festett a magyar királynak, aki, mint da Vinci 
írja, szükség esetén igazságot tett a művészetek 
területén is...

Száz év eltelte után, a király lovasszobra nyu
godtan folytathatja útját a jövendő felé, hogy egy 
szép napon -  talán háromszáz év múlva -  is
mét fény derüljön az igazságra... Vajon igaz-e az, 
hogy valaki krétával azt írta a ló patájára: „Itt 
járt Mátyás király!”, 2010 novemberének egyik 
ködös éjjelén? Akkor, talán háromszáz év múlva, 
a ló felnyerít, és a szobor beáll a legendás, beszé
lő szobrok sorába.

A Király tisztán és érthetően mondja ki az igaz
ságot, amit tudni fogunk megint. Mindannyian.
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B eszé lg e té s  K ollár Á rpád k öltővel,
a F ia ta l író k  S zövetsége  e ln ök ével
„Torkig vagyunk
a megosztottsággal”
-  A költői szerep nem összeegyeztethető 

az irodalomszervezői tevékenységgel, állí
tod az egyik veled készült interjúban. Mint 
a Fiatal írók Szövetségének friss elnöke, 
hogyan látod, miként fog megférni a ket
tő egymás mellett, mindkettőnek maximá
lisan eleget tudsz tenni?

-  Sehogy és nem. Most legalábbis, ami
kor az irodalomszervező elnyomja a köl
tőt, úgy látom, hogy nem férnek meg egy
más mellett, de ez persze nem igaz. Mert 
holnap majd a költő kerekedik felül, és el
nyomja amazt. Nyomakodás van minde
nesetre, így megy ez. Remélem, a mostani 
csak egy átmeneti időszak az életemben, 
hiszen, bár tavaly volt az elnökválasztás, 
gyakorlatilag csak egy-két hónapja irá
nyítom én a szervezetet. Logikus, hogy 
kezdetben ez a szerep nagyobb energiá
kat követel az embertől, elszívja az éle
tet máshonnan. Ráadásul az év első sza
kasza döntő jelentőségű a pályázatok 
szempontjából, nagyon észnél kell len
ni, hiszen most alapozzuk, most tervez
zük meg az évet. De nem aggódom, mert 
a költő van olyan önző és nárcisztikus fa
zon, hogy ha itt az ideje, sutba dob min
dent, lenyomja az alteregókat, ha kell, 
feltörli velük a padlót. Ha kiegyensúlyo
zottabb lenne a szervezet gazdálkodása, 
akkor a poétának is könnyebb dolga len
ne, hiszen az irodalomszervező kiszámít
hatóbb térben mozogna, meglenne a ma
ga életritmusa. így állandóan résen kell 
lenni, vizslatni, hogy honnan lehet egy 
kis pénzmagot előteremteni, azért, hogy 
vállalt feladatainkat, a könyvkiadást, a 
tehetséggondozást, az érdekképviseletet 
kiegyensúlyozottan tudjuk teljesíteni.

-  Milyen elképzeléseid vannak FISZ-el- 
nökként, miért vállaltad ezt a nem kis fele
lősséggel járó feladatot, mit tartasz a leg
fontosabb célkitűzésnek?

-  Célkitűzés van egy raklapnyi, de 
hadd legyek most demagóg: az a leg
főbb cél, hogy ne csak én és közvetlen 
munkatársaim mondják azt pár év múl
va, hogy van értelme az egész hóbele- 
vancnak. Persze, a mai kulturális viszo
nyok között az is egyfajta eredmény, ha 
nem keseredünk bele, ha legalább mi jól 
érezzük magunkat a bőrünkben, de ez 
mégiscsak kevés. Hogy miért vállaltam? 
Mert nem akadt jobb dolgom. Komolyan. 
Pontosabban: ez volt a legjobb dolgom, 
ami akadt, mert szeretem ezt csinálni.

Élvezem. Tűnjön bár perverz dolognak, 
tényleg így van.

Úgy vettük át a FISZ irányítását, 
hogy egy nyitott, szabad vegyértékek
kel rendelkező szervezetet szeretnénk. 
Olyat, amely bárkinek tud segíteni, bár
kivel megtalálja a közös hangot, ha ér
telmes cél lebeg előttük. Nagyon szeret
ném, ha sokan ráéreznének arra, hogy a 
FISZ értük van, ha tettre készen beko
pognának, dörömbölnének hozzánk érde
kes, értelmes, őrült tervekkel, ötletekkel. 
A nyitottságot véresen komolyan gon
doljuk. Torkig vagyunk a kulturális élet 
megosztottságával, az ideológiai harcok
kal, a haszontalan hisztivel. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy bárgyún a „szeres
sük egymást, gyerekek” jelszavát tűzzük 
zászlónkra, azonban tényleg fontosnak 
tartjuk, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt 
viszonyok legyenek a szakmában. Ezért 
például munkatársaimmal arra törek
szünk, hogy azokban a fontos kuratóri
umokban, ahol képviselőnk jelen van, 
kiegyensúlyozott, jó szakmai döntések 
szülessenek, hogy értelmesen szóljunk 
hozzá, ha kikérik a véleményünket iroda
lompolitikai kérdésekben.

-  Hogyan látod, a FISZ mennyire kép
viseli hatékonyan a fiatal alkotók érdeke
it? Min változtatnál, mi az, amivel maxi
málisan elégedett vagy?

-  Mivel a FISZ egyike a négy reprezen
tatív írószervezetnek, bizonyos esetekben, 
amikor a döntéshozók kikérik a szerveze
tek véleményét, és mi is beleszólhatunk a 
döntésekbe, igyekszünk érvényesíteni a 
fiatal írók érdekeit is. Legyen szó irodal
mi díjakról, ösztöndíjakról, könyvtámoga
tásról, rendezvényekről, alkotói támoga
tásokról, könyvtárprogramról. Jó lenne, 
persze, ha a mindenkori politika többször 
kikérné a szakma véleményét, ha hatéko
nyabb lenne az érdekképviselet, amihez 
nem csak a politikában, de az írótársa
dalomban is szemléletváltásra van szük
ség. Sok volt korábban a rossz tapaszta
lat, a fölösleges, kontraproduktiv vita. 
Esztelenül megosztottak vagyunk, amin 
az nem változtat semmit, ha napjában 
többször is elmondjuk, hogy össze kellene 
fogni. Nem szabad megengedni, hogy át
politizálódjanak szakmai, esztétikai kér
dések, akkor sem, ha minden a pénz, az 
állami támogatás körül forog. El kell is
merni azt, hogy a másiknak, a tőlem kü
lönbözőnek is van létjogosultsága, még

fotó: barkaonline
ha azt az én szemszögemből gyengébb
nek, értéktelenebbnek is látom. Rossz ta
pasztalatokról beszéltem, holott nekem 
szerencsére egyre jobbak a tapasztalata
im. Olyan emberekkel vagyok körülvéve, 
akik mást és mást gondolnak a világról, 
de abban egyetértenek, hogy elegük van. 
A mi generációnk ráadásul, hál’ istennek, 
jellemzően magasról tesz az idősebbek ér
telmetlen kultúrharcára.

Mivel vagyok elégedett? Őszintén, 
semmivel, mert tudom, hogy minden té
ren van mit fejlődnünk. Elégedetlen sem 
vagyok azonban, adtunk ki jó könyveket, 
voltak jó és érdekes rendezvényeink, iz
galmas konferenciáink, előző elnökünk, 
Bednanics Gábor szervezésében, odatesz- 
szük magunkat a szakpolitikai egyezte
téseken, a kuratóriumokban. Mégis úgy 
érzem, hogy még mindig túl kevés szerző
vel van kapcsolatunk, ennek oka persze 
az, hogy évekig szűkösek voltak a lehető
ségeink. Azért azt most is el kell monda
nom, hogy nem szerencsés, ha a szerzők, 
a fiatal írók azt várják, hogy mi megol
dunk mindent, m ert nem vagyunk szu
perhősök, a FISZ nem tudja önm agában 
érvényesíteni érdekeiket, ehhez kellenek 
ők maguk is.

-  A FISZ egyik célkitűzése a fiatal alko
tók első köteteinek publikálása is, hogyan 
látod, Magyarországon milyen lehetőségek 
vannak erre?

— Való igaz, a FISZ könyvkiadó is, 
de legyen most az is-en a hangsúly. 
Meglehetősen bonyolult a helyzet: egy
szerre könnyű és nehéz első kötethez jut
ni. Könnyű, mert a burjánzó irodalmi in
tézményrendszer egyik jellemzője, hogy 
innen-onnan össze lehet gyűjteni az első 
kötetre valót, előbb-utóbb akad kiadó, ha 
elég kitartó az ember, ha más nem, ak
kor olyan, amelyik pénzért jelentet meg. 
Nem mindegy azonban, hogy lát napvilá
got az a bizonyos első, hogy milyen figyel
met kap a könyv, maga a szöveg, hogy 
mennyi segítséget ad a szerkesztő, a ki
adó. Elég szigorúak vagyunk magunk
hoz és szerzőinkhez is ebben a kérdésben. 
Úgy gondoljuk, hogy egy-egy tehetség ki
bontakozásának nem feltétlen tesz jót, ha 
gyorsan, akárhol megjelenik a könyve. 
Ezért mi igyekszünk a maximális segít
séget megadni a szerzőnek a szerkesztés 
során, igyekszünk maximálisan odafi
gyelni munkájára, megtisztelni őt ezzel. 
Eddig két roppant lelkiismeretes szer
kesztőnk volt az elsőkötetes sorozatnál:

KOLLÁR ÁRPÁD
1980-ban született a vajdasági Zentán. Magyar és szociológia szakon végzett az 

SZTE BTK-n, a Modern Magyar Irodalom Tanszék PhD-hallgatója. Verseskötetei: 
Például a madzag (2005); Nem Szarajevóban (2010). Szegeden él. 2010 novembere 
óta a Fiatal írók Szövetségének (FISZ) elnöke.
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számomra példaértékű Csepregi János 
és Mészáros Márton szerkesztői hozzáál
lása, hiszen sok-sok munkaórát fektettek 
egy-egy kötetbe, fáradságot nem ismerve 
egyeztettek a szerzővel. Személyes példá
mon tudom persze, hogy ezt egy elsőköte
tes író nem feltétlenül igényli, hiszen én 
is úgy gondoltam, hogy néhány vesszőhi- 
bától eltekintve makulátlan a kéziratom, 
amit a kiadóhoz leadok. Ma már persze 
tudom, hogy korántsem volt ez így, ezért 
a második kötet összeállítása során már 
buzgón maceráltam a szerkesztó't és né
hány költőbarátomat, akinek adok a vé
leményére. Új szerkesztőink, akik még 
csak nemrég láttak munkához a négy so
rozatnál, Borbáth Péter, Szölló'ssy Balázs, 
Falvai Mátyás, Szabó Tibor Benjámin, 
Zsidó Ferenc, Varga Betti, Bednanics 
Gábor, Elekes Dóra és Fülöp József — ta
pasztalataim szerint — mindannyian ezt 
a felfogást képviselik.

-  Hogyan lehetne közelebb hozni a kor
társ kiadványokat, rendezvényeket az át
lagemberekhez is, akik nem a szakmai 
berkekhez tartoznak?

-  Az a tapasztalatunk, hogy a fiatalo
kat igenis érdeklik a művészetek, ezért 
érdemes olyan rendezvényeket tartani, 
melyek szakítanak a hagyományos, fron
tális irodalmi estekkel. Orcsik Rolanddal 
többek között ezért hívtuk életre a 
Kultúrcsempész Sínbusz Fesztivált a 
Szeged és Szabadka között közlekedő' sín
buszon, melynek a FISZ is partnere, és a 
tapasztalatok szerint nagyon jól működik. 
Érdemes alternatív helyszíneket, megkö
zelítésmódokat keresni, szövetséget kötni 
a társművészetekkel, nem feltétlenül csak 
a profi irodalomfogyasztókat megszólí
tani, elkalandozni az irodalom peremvi
dékeire is. Számos fesztiválhoz, rendez
vényhez csatlakozunk a tervek szerint, 
ahol kultúrára is fogékony fiatalok mo
zognak. Ezt a vonalat nálunk Szölló'ssy 
Balázs képviseli, és az idei nyár lesz az 
igazi próbája ennek a koncepciónak. A ta
valy novemberben Csepregi János által 
szervezett Első Alhír Konferenciának és 
Pályázatnak az volt a tanulsága, hogy ér
demes figyelemfelkeltő, nem konvencio
nális stratégiákkal is foglalkozni, hiszen 
erre a rendezvényre sok halandó is kíván
csi volt. János és Marci csupa őrült ötlet
tel állnak elő, úgyhogy jövőre sorozatos és 
reklámkonferenciát tervezünk kezdemé
nyezésükre. Az Ünnepi Könyvhétre idő
zítve Nemes Z. Márió ötlete alapján lét
rehozunk majd egy irodalmi kukkoldát, 
ahol az olvasók sajátos látószögből, ter
mészetes környezetében figyelhetik meg 
majd az írót, kielégítve évezredes igényü
ket, megleshetik az ihlet áldott pillana
tát. Persze sokkal inkább azt, hogy az író 
is ember, ezért az is előfordul, hogy él-hal 
a pacalpörköltért.

-  A határon túli magyar alkotókkal mi
lyen kapcsolata van a FISZ-nek?

-  Szerintem jó, de a milyenségről ta
lán ők autentikusabban tudnának nyi
latkozni. Mindenesetre igyekszünk oda
figyelni erre, hiszen a FISZ anna kidején

azért is jött létre, hogy a határon túl élő 
szerzők érdekeit is képviselje. Sokáig vol
tak közös kiadásaink például a kolozsvá
ri Előretolt Helyőrséggel, a győri szaka
szunk jó kapcsolatot ápol a Szlovákiai 
Magyar írók Társaságával, részt vesznek 
az ottani tehetséggondozásban, sokat já
runk Délvidékre felolvasni, rendszeresen 
szervezünk konferenciákat Palicson... 
Számos, országhatáron túli szervezet és 
szerző számára segítünk a pályázati lebo
nyolításban. Külön öröm számomra, hogy 
az E-MIL-lel sikerült felvenni az elejtett 
szálat, együttműködünk bizonyos prog
ramok megvalósításában. Fontos kérdés 
ez számunkra, hiszen szeretnénk közre
működni a mentális és a fizikai határok 
lebontásában, amit csak a fent említett 
kapcsolatok, találkozások, utazások ré
vén lehet megvalósítani. A tagságunkban 
szép számmal vannak olyanok, akik nem 
Magyarországon élnek, ezért eleve ter
mészetes számunkra az, hogy nem ma
gyarországi keretekben gondolkodunk. 
Ráadásul jómagam Vajdaságban szület
tem, mondanom sem kell, hogy ez nekem 
szermélyes ügy.

-  Tervez-e a szervezet határon túli fel
olvasásokat, esteket, hívna-e meg onnan 
szerzó'ket?

-  Igen. Nem csak tervezzük, de mű
veljük is. Hívunk és hívni fogunk, me
gyünk felolvasni határon túlra, voltunk 
már Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken 
számos alkalommal, és nem terve
zünk felhagyni ezzel a szokásunkkal. 
Hagyományos, a Művészetek Völgyéhez 
illeszkedő nyári alkotótáborunkat Király 
Zoli ötlete nyomán egy nagyobb lélegzet
vételű, Kárpát-medencei léptékű táborrá 
szeretnénk alakítani, az a célunk, hogy 
a különböző régiókban élő fiatal magyar 
szerzők találkozzanak egymással. Ez a 
legfontosabb, persze az sem mellékes, 
hogy itt a különböző régiókból érkező fi
atal szerzők szakmai előadásokon, kere- 
kasztal-beszélgetéseken vehetnek majd 
részt, idősebb pályatársak nyújthatnak 
segítséget nekik a kibontakozásban.

-  Van különbség határon túli és ma
gyarországi irodalom között? Van manap
ság ennek az elkülönítésnek létjogosultsá
ga, vagy pedig elvesztette hitelét mindez és 
egységes magyar irodalomról beszélünk?

-  Nem leszek precíz: határon túli ma
gyar irodalom nincs, magyarországi ma
gyar irodalom nincs. Onnan, ahonnan 
én nézem, nincsenek ilyenek. Hogy hon
nan nézem? Hát onnan, ahol épp vagyok, 
írok, olvasok, gyereket nevelek, levest fő
zök. Egységes magyar irodalom van, azon 
belül pedig magyar irodalmak vannak. 
Igen, többesszámban. Melyek nem fel
tétlenül területi szempontból osztódnak. 
Kusza és sokszínű a képlet. Nem szeretek 
ebből ideológiai kérdést fabrikálni, meg
teszik, megtették azt helyettem mások, 
igencsak buzgón. A kérdés, szerencsére, 
irrelevánsnak tűnik, de mégsem teljesen 
az. Nem lehet az, hiszen a szétszakított- 
ságban úgy alakult, hogy több országban, 
számos nyelv hatása alatt művelünk mi,

magyar írók magyar irodalmat. Annyiban 
irreleváns mégis, hogy nem látszik fontos
nak a kérdés most már, mondom, szeren
csére. A magyar író születik valahol, szét
néz, olvas, viszonyul, ír, ír és ír. A magyar 
olvasó ugyanígy, egyszer csak lesz valahol, 
megtestesül, és olvassa a magyar írót meg 
mást is. Valószínűleg a legjózanabb válasz 
erre a kérdésre az, hogy igen, az egységes 
magyar irodalom többközpontú, úgy ala
kult, hogy vannak Magyarország határa
in túl is központjai, intézményei, egy-egy 
határon túl eső résznek viszonylag önálló 
és összetett irodalmi intézményrendsze
re van, mely természetesen kapcsolatban 
áll más régiók intézményrendszerével. Az 
író ugyanígy kapcsolatban van más írók
kal. Vajdaság vagy Erdély irodalmi in
tézményrendszere teljesebb és önállóbb, 
mint Zaláé, tehát van valamiféle elkülö
nülés, identikus különbség. Ugyanakkor 
nem hiszem, hogy rendszertani szempont
ból önálló határon túli magyar irodalmak
ról beszélhetünk, főleg nem a kilencvenes 
évek változásai óta.

A dologban van azonban egy szükség- 
szerű csavar, ugyanis én hiszek abban, 
lám, hitkérdést fabrikálok belőle, hogy 
az egyes régiókban megvalósuló ma
gyar irodalmaknak vannak fontos saját
ságai. Logikus ez, hiszen az ott kibon
takozó szerzó'ket más-más hatások érik, 
egymással is viszonyban és iszonyban 
vannak, történelmileg is tapasztalha
tók eltérő fejlődési módozatok. Nem tör
vényszerű persze, de például egy vajdasá
gi születésű szerzőnél érezni azt, hogy a 
vajdasági irodalmi közegből jön, hogy a 
helyi színek irodalmi értelemben nyomot 
hagytak rajta, a helyi színek alatt termé
szetesen nem a helyet magát értem, ha
nem a szükségszerűen sajátos kulturá
lis, irodalmi, társadalmi közeget, ami az 
adott helyszínt jellemzi. És bizony, attól, 
hogy önállóbbak az irodalmi institúciók, 
hogy volt egy nehezen átjárható határ, 
tehát az egész kilencvenvalahány évnyi 
akármitől az itt íródó művek identiku- 
sabbak, mint a kiskunságiak. Vagy nem.

Más kérdés persze, hogy jómagam vaj
dasági írónak vallom magam, még ha 
nem is ott élek, hiszen mestereim, irodal
mi kibocsátó közegem oda köt, nem esik 
jól, ha ott megfeledkeznek arról, hogy 
oda is tartozom, és természetesen mun
káimnak is vannak úgymond vajdasági 
vonatkozásai, melyekkel vagy számot vet 
az olvasó, a recepció, vagy nem, de ez már 
nem a én dolgom. Ha számot vet, nyerhet 
és veszíthet is, rajta áll.

-  Saját pályádra kitérve, mit tervezel, 
milyen kötet anyag van eló'készüló'ben, lát
hatunk hasonló kiadványt, mint a Nem 
Szarajevóban című könyv?

— A  következő verseskötetemen dol
gozom, amikor békén hagy az irodalom- 
szervező, melynek munkacíme: Ahol a 
hegyből kiharaptak. Más egyelőre nem 
mondható róla, mert még könyvként nem 
létezik, nem jutottam el odáig, hogy már 
van, hogy már elkaptam a gallérját, de 
nem reménytelen az ügy.

VARGA M E L IN D A
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SZABÓ RÓBERT CSABA

A terem tés hatodik estéje
Azt a különös, felhő alakú foltot egy 

döglött kutya ülepe szállítja a két fa
lu közé eső búzaföldekre, cséplés után. 
A kutya a Berekjó vizében bukdácsol
va érkezik a búzaföldek közelébe, ami
kor fönnakad a partmenti bokrok vízbe 
hajló szövevényén. Egyéb, dögévé' állatok 
vonszolják a búzaföldek irányába a tete
met, lerágnak róla bőrt, int, húst, hogy a 
csontokon kívül csak egy meghatározha
tatlan alakú folt marad utána. A folt ár
nyéknak tűnik sokáig, ahogy elnyújtózva 
fekszik a tarlón, a fölötte lebegő' bárány
hoz kötve. Csak akkor mozdul meg, ami
kor a hőségben szalmát gyűjteni érkezik 
egy férfi, Poroltó Nénó. Villájával addig- 
addig gyűri maga előtt a száraz szalma
szálakat, hogy egyszerre árnyékban ta
lálja magát, hogy egyszerre az árnyék 
teljesen beteríti. Amikor villájával egy jó
kora csomóba szúr, azt a különös foltot is 
felnyársalja, és a folt egy sötét izzadság
pacává alakul háta közepén, ott, ahol az 
inget duplán erősítette meg foltozni va
ló cérnával a felesége. Az izzadságfolt le 
sem száll estig a hátáról, és mivel átha
tó hűvösséggel látja el Poroltó Nénó egész 
fölsőtestét, a férfi nem is igyekszik levet
ni magáról, csak akkor, amikor a felesé
ge vágja le róla. De akkorra Poroltó Nénó 
magas lázzal küszködik, és a folt, ami 
kezdetben a háta közepén ült meg, most 
teljesen körbenyalja, szinte megfojtja. 
Csuromvizes már az egész teste a férfi
nak, felesége hideg vízbe áztatott lepedő
be csavargatja, amit tízpercenként cserél, 
de Poroltó Nénó baján ez már nem segít, 
és mire Margittáról megérkezik a körzeti 
orvos, csak a halálára tud rábólintani.

Mindenféle testváladékot vételez az or
vos Poroltó Nénóból, és külön üvegcsékbe 
zárja valamennyit. Ippon áthaladva ká
tyúba döccen a szekér, a táska az útra ló
dul, tartalm a szétterül a porban. Bár az 
orvos azt gondolja, hiánytalanul megvan
nak üvegcséi, egyet azonban mégsem ta
lálhat meg, mert a kerék szilánkokra tö
ri, tartalm a pedig a porba ömlik. Siessen, 
mondják az orvosnak, hát ilyen ünnepen, 
kiabálják, és az orvos valóban siettetni 
igyekszik lovát a gyereklármától hangos, 
visszacsatolt falvakon, a végeken kiörök- 
zöldezett lombkapukon át hazafelé.

A széttörött üvegcse tartalma azért 
mégsem vész el örökre. Fényesre vikszolt 
katonabakancs lép bele, és sokáig magá
val hurcolja. A Poroltó Nénó testéből vett 
váladék berágja magát a sarokrész fordí- 
tottbőr erősítésén vastagon álló Schmoll 
paszta alá, és mint pohár vízbe cseppen
tett tinta, kényelmesen szétterjed. Apró 
és szinte láthatatlan foltot képez a bakan
cson tehát, és egészen addig ott is marad, 
míg újabb váladék nem spriccol rá. A bő
séges vér és ürülék, amiben a katona ba
kancsa gázol az elkövetkező éjszaka, ala
posan lemossa, a Schmoll cipőpasztával 
együtt, a bakancs sarkáról a foltot. Pedig
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azt gondolhatnánk, a Schmoll paszta el
lenállóképessége akár meg is óvhatná a 
lábbelit, hiszen a maga nemében szin
te páratlan krém még a Kakas pasztán 
is túltesz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy a szakasz közel kétharmada a 
Schmollra esküszik, és csak a fennmara
dó egyharmada a Kakasra. Akik ez utób
bira bízzák bakancsaik fényét, lenézet
nek a többség által, és külön is haladnak 
az oszlopban, alantasabb munkát bíz rá
juk a felettesük is, aki egyértelműen a 
Schmoll mellett döntött.

Schmoll pasztával fényesített bakancs
csal térünk vissza, mondogatják.

A bakancsok fényesítésére mindig es
te kerülhet sor. Kivételes esetek akad
hatnak, mint amilyen most ez is, ami
kor nincs idő a vikszolásra. Különben az 
egész ruházatot tisztítani kéne, nem csak 
a cipőt. A zubbonyok kézelője például, de 
előfordulhat, hogy föl egészen konyákig, 
vértől spricces. Nehéz azt elkerülni ki
végzéskor, hogy csontdarab, hajcsomó, de 
főleg vér ne mocskolja be a puskatestet 
tartó bal kezet. Egyetlen lehetőség vol
na, ha a távolságot egy lépésről legalább 
négyre vagy ötre módosítanák, azonban 
ez szinte kizárt, az éjszakai rossz látási 
körülmények folytán. A Schmoll paszta 
enyhe olajos réteggel látja el az itt-ott fe- 
ketéllő vértócsákat, de ez természetesen 
csak reggel állapítható meg, mint oly sok 
minden más is. Például a kézelő, és föl
jebb, vállig terjedő vérfoltok és egyéb vá
ladékok nyomai.

A Schmoll pasztának szinte nincsen is 
szaga, ha már egyszer vért kóstolt az em
ber.

A gyors csapatkivonások és az elhan- 
tolásra kirendelt civil lakosság mozgoló
dása folytán a Poroltó Nénó testéből szár
mazó váladék menthetetlenül szem elől 
vész, csak az a Schmoll pasztával egy
kor bekent bakancs állhat a rendelkezé
sünkre. Azazhogy állhatna, ha nem hasz
nálna a szakasz zöme, mint köztudott, 
Schmollt. így, jobb híján közel harminc 
menetelő katona bakancsára figyelhe
tünk, ahogy a pirrkadattal érkező vér
szagból kitrappolnak. Azt a harminc pár 
bakancsot még csak nem is szűkíthetjük 
le mondjuk húszra vagy kevesebbre, hi
szen egytől-egyig emberi váladékokban 
tapodtak az éjszaka. Poroltó Nénó vála
dékát, ami tintafoltszerűen szívódott bele 
valamelyik katonai bakancs sarkába, ott 
láthatjuk tehát mind a harminc pár láb
beli hatvan darab sarkában, hiszen a job
bos, avagy a balos darab felől sincs sem
milyen információnk.

De lehetetlen is mozgásban lévő ba
kancsokat vizslatni, még ha oly fáradtan, 
egyenetlenül is csapkodják az úttesthez.

Ellenben ha repülőgépről, ha egy felde
rítő repülőgép fedélzetéről tekinthetnénk 
le az újabb dicsőségek felé poroszkáló ka
tonákra, az Ippról kivonuló szakaszra, ta

lán egy felhő lassan tova araszoló árnyé
kának is láthatnánk őket. Igaz, a szakasz 
formája, az egyenetlenség folytán, meg
határozhatatlan, mondhatni, felhő alakú, 
vagyis ugyanazt a fogalmat ugyanazzal 
a fogalommal jelölnénk. Ami tehát értel
metlen. De nevezzük mégis így, míg köze
lebbről szemügyre nem vehetjük annak a 
titokzatos katonai bakancsnak a sarkát, 
ami a Poroltó Nénó testéből származó vá
ladékot olyan ravaszul fölszívta.

Azonban ha megelégszünk, repülő
gép híján, egy, a tintafolthoz hasonlító, 
alakját tekintve erre a foltra némiképp 
emlékeztető formára, akkor elégséges a 
Rotter Kálmán közkatona zsebében la
puló Stühmer Zizi cukorka csomagolásán 
látható ötös ikrek utolsó babájának pufók 
arcára utalnunk. Rotter Kálmán közka
tona Bagos határában veszi elő zsebéből 
a cukrot, és igyekszik úgy körbekínálni, 
hogy egy feltűnően villogó szemű, dísz
be öltözött leányzó is válasszon magának 
a cukorkák közül. Nem gondolunk arra, 
hogy a két masnival is átkötött ötös ikrek 
pajzán célzás volna a nemzet szaporításá
ra, és hogy a falu elején sorba felállított 
hajadonok a felszabadítók szabad szerel
mi prédájára állíttattak sorba, vagy hogy 
a villogó szemek valamelyike a szembo
gár nagyságú cukorkákat pempővé ol
vasztotta.

Harmincszor öt.
Rotter Kálmánt különben is menyasz- 

szony várja otthon. Naponta kétszer ír 
neki vázlatokat, hetenként sommázza él
ményeit a felszabadításról és egész levél
be foglalva tábori postázza.

A Stühmer Zizi cukorka csomagolása 
amúgy Somogyi Mici tulajdonába kerül, 
aki több napig is szagolgatja, silabizál- 
ja a szavakat az öt pufók iker fejpántján. 
Édes, eper, savanyú, köhögős, olvassa ta
goltan, mert még csak második osztályos, 
és különben is nehezen megy neki az olva
sás. Ha nem muszáj, nem is olvas. Az ötö
dik poronty arca megfoghatatlanul üres, 
mintha spongyával törölték volna le róla 
a többiekén látható szemeket, ajkakat, a 
pirospozsgát, hogy többé szólni, hallani, 
szagolni, látni és érezni soha ne tudjon. 
Arca cseppfolyós lesz, lassan ázik szét a 
papír, ahogy Somogyi Mici nyála ráfolyik 
alvás közben. Az alvó, az éjszakában új
ra egyetlen hatalmas folttá összeálló sza
kasz, a szakasszal a falu népe, a házak, 
a fák, a bölcs és a nagy halaktól nehéz 
Berekjó a sötétség lélegzetébe merülve 
tűnik szemünk elől. Felülről, ahogy a tá
vozó lelkek elhagyják, maguk alá gyűrik 
a legyőzött porhüvelyt, már nem is látsz
hat az a különös, felhő alakú folt. Pedig 
ott nyújtózik kérlelhetetlenül, makacsul, 
és most már az idők végezetéig a házakat 
utcákkal összekötő akaratban. Az eget 
a földtől elválasztó gránicot a fényt száz 
felé törő kristályok forgása szabdalja. A 
másnapra készülő nap elé siető, költözkö
dő lelkek parádéja egészen elkápráztatja 
azt, aki ilyesmit mer álmodni.

ímé, reggel van: a teremtés hatodik es
téje.
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A palackból
A puszta létnél nincs más eszközöm 
mivel üzenjek, tudom, szegényes 
jel marad, így a rőt emberöltőn, 
mi bukásán még kegyeket keres.

Lógó fejű ebszimatolások 
húznak át egy tó jegén, amelyre 
rálátok így, ó nyomuk kiváltók, 
hát ez lett a mindenség kegyelme.

Ki lel rá a hánykódó palackra, 
min átütött a kor mérge, sava 
s az írás is csak összefolyt betűk

indián fonala, jelezhet arra, 
merre partok szakadnak ma 
s az ígéretek eltűnnek velük.

Most tél van
Most tél van, tavasz jön, s ha a nyár 
mezítláb sétál kint az udvaron, 
de nem áll meg, hogy mindent felsoroljon, 
mi még neki illően kijár.

Csak zsongó szóval néz ki az útra, 
míg lobogónak tűzi az akácot 
az ég kelyhéhez, akit ideláncolt, 
örök szép tánc, kultúra túra.

Most tél van, fagyos hírt hord a szél, 
befelé fordul s számol, aki él, 
magára vonja köpenyét erősen,

szégyenét mi dérrel nőtt nagyra, 
puszta kézzel jég alá kaparja, 
míg megtudja bárki, mit jelentsen.

Jósok, számonkérők
Szégyellem magam miattatok,
hisz szentek szájából hosszú szalagok,
igéző írások, szónoklatok
lengnek a légben, oldhatatlan titkok,

hogy hátha magára olvassa,
ki feledés füstjén átlát, s a tömjén
a zord bosszú kaparóvasa
bele nem csorbult itt, mindent letörölvén.

O, régi, bosszús arcú szentek, 
sok ragályon szerzett nevetek 
idéztetik fel egy koccintásnyi borral.

Mi élő elől csak menekül,
bár rege volna ez legbelül,
s nem röpítne baglyot, ha nem üt az óra.

Van ereje...
Van ereje már a napnak, 
holnap, ha jössz, társul kaplak, 
az ég ólmos nagy tenyere 
csörömpölve hull részekre, 
van ereje már a napnak, 
cinkék versenyt zakatolnak, 
nevezd dalnak, ahogy szoktad, 
nem ez dönti el sorsunkat, 
van ereje már a napnak, 
aki lucskos hóban caplat, 
annak bizony március is 
talán jót hoz, ha el nem visz, 
van ereje már a napnak, 
rügyek rólad faggatóznak, 
hogy nincs titkom, vizes a vér, 
s ez életért, amit elkér, 
kevés minden kialudt bér.

Befejezetlenül
Soha nem lesz befejezve semmi? 
hiába simít két kézzel a szél, 
fogatlanul kér a rög, még enne 
s maradék közt turkál, keresgél.

Rettegés, ha váltadra ült egyszer, 
föl nem rebben, csak néz az ablakra, 
nem támad, de képe agyadba ver, 
szavad se maradhasson még arra,

hogy volt világ még ezeken kívül, 
a szólni vágyó sárba penderül, 
s mászkál körül, mert jóslat s rokon,

ha ránézel, megszökik a távol, 
az égő perc, szoborsz a hiányból, 
s várod társul, bárkit idehozzon.

A vendég
Az igazság kegyes, vendégségbe jön, 
nem ismer senkit s távozik, 
rokonai éltek rég külön-külön 
s közülük már nem lelt senkit itt.

Utána a gyerekszagú magány még
ajtóba áll s kémlel az útra,
hol az ég, föld mint képzelet kiég.
Ki botlik, az okát nem tudja.

Mit látott? a menetelő fák 
koronájuk az égre dobják, 
megunva, ki ezúton jöhetne

hozzátok, zsupált testvéreim, 
idegenhez zörgetett a kín, 
a baj, és nem maradt rokon az elme.

Nővér
Nővér volt a szeretet, 
majd jött hozzá a tett, 
hogy mulasson eleget, 
egy nap odalett.
Vissza csak úgy jöhetett, 
hogy nem bűnös, ki vét, 
vélvén parancsékezet 
a cél, ha ő a tét.

Mégse éltek boldogan, 
hiányzott egy kép 
az ég kútjába, mint zuhan, 
ki a szádjára lép, 
és büntet sok-sok bődülőt 
együtt vagy egyenként, 
hozzá nyelvet s maszkot ölt, 
még itt él mindenképp.

B iztatás
Rácsok árnya a szemközti falon,
„Lajos megszökni! itt az alkalom”, 
szemem lehunyom, csak a nemes moraj 
jelzi, itt befogva a tékozló raj.
Csoszogás indul s az ívek alatt 
ajtó koppan, s lehull az akarat, 
mi nem madár, el nem menekülhet, 
hát cérnára bont kapcát és nevet, 
hogy túljárt a nyomor kérges eszén, 
pad csikordul s indul egy szerelvény, 
s már úgy megy, hogy lebukó fejemen 
csattog át az ötvenágyas terem.
Ha fütty nélkül visszafelé tolat, 
kettévág majd, a gondolat szabad.
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Pótlólagos jegyzések

Urdungnec
passusarul
A) Ördögi illedelem
„Kedves olvasóim, a minap egy ked

ves professzor ismerősömnek egy fölöt
tébb kedves közleménye került kezembe 
egy kedves kolozsvári idó'szaki kiadvány 
jóvoltából”.1 Murádin László rendszere
sen megjelenő nyelvészeti ismeretter
jesztő sorozatának legújabb darabjában 
színes, érdekes csokorba kötötte azokat 
a szólásmondásokat, amelyek nyelvünk
ben az ördöggel kapcsolatosak. Mivel 
azonban az ördög nem alszik, nekem ép
pen ez a jól megszerkesztett cikk dugott 
tüzes taplót a fülembe:

Hogyan lehetséges, hogy az ördög -  
szemben más kegyes, szentséges túlvi- 
lági hatalmakkal —, noha maga a ha
zugság, álnokság, gyűlölet, kárhozat 
koncentrátuma — nem nagyon szerepel 
azokban az ocsmány, piszkos szájú, alan
tas káromkodásokban, amelyekkel a jó
ságot, szeretetet, megbocsátást árasz
tó égi személyeket naponta káromoljuk, 
sértjük, alázzuk? Hogy miket mondunk 
az Úristen, az Öregisten, egyáltalán az 
Isten és Krisztus s a szentséges Szűz 
Mária nevéhez kapcsolva -  még gon
dolatban felidézni is gyalázat. Mert az, 
hogy ördög tudja, menj az ördögbe, vi
gyen el az ördög stb. híjával vannak a 
genitálteoretikus spekulációknak, nem 
kapcsoljuk gépiesen az ördög nevéhez 
a nemiséggel kapcsolatos javaslatain
kat. Esetleg a divatból kiment ördög faty- 
tya tartozhatna ide, de még az is nagyon 
szelíd.

Annak ellenére, hogy az inkvizíciós 
atyák a boszorkányperek vádbeszédei
ben középpontba állítják a Sátán kanos 
természetét és a boszorkányokkal folyta
tott paráznaságát, a nép hiedelemvilága 
nem fogadta be ezt a „felfogást”; a nép ör
döge, a hajdankor óta, a Régi Folyamköz 
hitregéi óta: asszony édes ölébe nem fek
szik, hízelgő gyermeket nem csókok, a test 
örömeit nem ismeri, egyáltalán sem
mi örömöt a kárörömön kívül; bak sze
rű megjelenése ellenére ugyanúgy nincs 
nemisége, mint az angyaloknak sincs, 
nőies-gyermekies szépségük ellenére. 
Uniszex lények; még Madách Luciferé is 
„frigid”, érzéketlen.

Egy másik lehetséges értelmezés: 
amikor egy vallás megbukik, lehanyat- 
lik, s más vallás által kiszoríttatik, is
tenei az új hit követőinek szemében al
világi lényekké, többnyire ördögökké 
változnak, de valami szorongó bűntudat 
kapcsolódik képzetükhöz.
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B) Ördög-bördög,
tudom a nevedet.
Senkibe sem akarok frászt tenni 

megint egy kis céhen kívüli szumírko- 
dással, de meg kell jegyeznem, hogy az 
ékírásban van egy jel, három ék kom
binációja, aminek a formai értelmezé
se: ötágú csillag, kiolvasása DINGIR... 
Jelentése pedig Isten, istenség, vagy „is
tenséggel kapcsolatos valami”. Gyakran 
ki sem olvassák, csak determinatívus- 
ként jelzi, hogy az utána következő szó 
szentséges dolgot jelent; állítólag ebből 
származik a türk népek Tengri szava, 
ami mennyboltot jelent, s a magyar ten
ger is ebből eredne. Erről ugyan egyál
talán nem vagyok meggyőződve, mert a 
TEN szó még sok más nyelvben is jelen- 
téses, pl. Isten: azaz Teremtő, a ten, tan 
pedig annyi, mint NAGY, sokféle mó
dosulataiban is. Közbeszúrva említem, 
hogy Babilon, azaz „Bábel” szumír ne
ve KA DINGIRRA, azaz „Isten kapuja” 
volt.

Egyes szumírológusok rájöttek, hogy 
szóértékű szótagokból álló összetett sza
vak kiolvasásánál a tagok felcserélhe- 
tők; pl. lu-gal, ez lehet gal-lu is, azaz 
„embernagy”, és „nagy ember”, sőt, van 
úgy, hogy határozottan fel is kell cserél
ni, például a régebben EN-ZU-nak ol
vasott Istennevet ZU-EN-nek kel olvas
ni. (Szó'ny? Szín?? Szén???) Ekkor fogja 
magát az ember, és a dingirt megfordít

va IRDING, azaz ÜRDÜNG alakban ej
ti ki! Nem is kellett hozzá különösen 
nagy ördöngösség, és eljutottunk az ör- 
döng, ördög születési bizonyítványához! 
Csakhogy azt szokták mondani, egy ta
nú nem tanú! Akkor mondjunk hát még 
kettőt.

Egy sokat vitatott krónikás adat sze
rint a honfoglaló magyarok Damasek is
tenéhez fohászkodtak. Semmi elfogadha
tó magyarázatot nem találtak rá, s azt 
mondták, akkor nem érdekes. Pedig kí
nálkozik a szumír hitregéből Dumuzig, a 
„szent fiú” neve Tammuz előképe (a meg
ölt és feltámadó természetistenség; leg- 
decensebb változata Adonisz.2 Tehát volt 
ilyen istennév! Na jó, felelhetik a kriti
kusok, ám ezekbe a krónikákba annyi

mindent összevissza kompiláltak; jól 
tudjuk. Valami élőbb kellene.

Van valami élőbb is! Az észak-mezősé- 
gi (hajdan Szolnok-Doboka megyei, ma 
Beszterce-Naszód) Magyardécse község
ben hallottam egy ördög-névsort.3 Plútó, 
Durumó, Síp, Kesztyű és RIVIO. A Plútó 
nem szorul magyarázatra, tudákos-deá- 
kos közvetítésű. A többi, hátulról kezd
ve: A Rivió, valószínűleg valami halálba
goly módjára rikoltozó, rivallgó, visítozó 
ördögféle, a közhagyomány ilyent ismer 
is, ha nem is ezen a néven; lásd pl. a si
vatagi homok-démonok... Különben szép, 
érdekes név. A kereszteletlenül meghalt 
és csuma néven ördögfiókává lett gye
rekek is rínak éjféltájban. Ilyen, magu
kat akusztikai síkon megvalósító túl- 
világi lényekről Shakespeare is tud: a 
Julius Caesarban éjjel szellemek jajong- 
nak és galagyolnak Róma közterületein. 
(Babits is említi.)

A Kesztyű kedvesen-butus népetimo
lógia, a név, a szó nyilván a Késztó'. A 
„bűnre késztő”, „kísértő”. A késztet igé
nek „ingerel, biztat, bátorít” a jelentése; 
nem tudom, hogy ebben az alakban elő
fordul még valahol, de nyilvánvaló, hogy 
kísérteiről van szó, amely nemcsak haza
járó lélek, de ördögféle is lehet. Hogy a 
Síp nevű ördögnek köze lehet a síp hang
szerhez, feltételezhető, mivel a síp a bű- 
völés, varázslás, csábítás eszköze is, bu- 
jálkodásra késztő. „Elcsaló”...4

Következik a Durumó-. lehet, hogy ma
gamtól is rájöttem volna, de már régen 
hallottam valakitől (Zakar András kör
nyezetéből), hogy ez bizony az említett 
Dumuzignek egyik megtestesülési formá
ja: Dara mah -  a nagy szarvas. A névvel 
találkoztam már máshol is élő szóhasz
nálatban, Szilágy megyeieknél, és meg
lepő módon, Csallóközieknél is. Irodalmi 
szövegekben egyedül Csokonainál, A 
méla Tempefőy című színdarabjában sze
repel egy hétokos vénember, aki mesét 
mond, s itt előfordul a Durumó ördög ne
ve.

Szegény az ördög, mert nincs lelke, 
mondogatjuk: érzelemsivárságban szen
ved, csak a hiúság marad meg ben
ne; lám, milyen előkelő mégis a család
fája. A vallás szerint is: bukott angyal. 
„Végezetül, éppen ezért, France Pártütő 
angyalaira is gondolva, énekeljük el 
Kisfaludy Károly Lantos szerelmének kö
vetkező, benső titkainkról oly kedves iz
galommal valló versszakát:

Nem földi ösztön, mely magát emészti,
S célnál is kétkedő homályba dől,
A szívét birtok közt új vágyra készti.”

Urasommal néhai kiváló nyelvművelő ta
nárom felülmúlhatatlan jóságú és könnyed- 
ségű stíljét szeretném megidézni, a kegyelet 
hullámhosszán, és nem M. L. cikkeivel vitat
kozni.

2Graves: A görög mítoszok.
3Magyardécse sok különös néprajzi és nyel

vi kincse több kutatót is vonzott, többek közt 
Bosnyák Sándor pesti néprajzos is hozzájutott 
az „ördög névsorához”, ám hogy írt-e róla va
lamit? -  azt nem tudom. Nem találtam meg.

4Lásd pl. a német regét a hammelni pat
kányfogóról, valamint Debussy és Ravel bizo
nyos zeneműveit.
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Foglyul ejtett árnyak
könyvjelző F.E. album ához

A tudósoknak könnyű dolguk van, 
gondolják a nem-tudósok, hiszen vaskos 
könyvekben rögzítik az emberről szóló 
adatokat, mert a furcsa lény élettani fo
lyamatai jól leírhatók, teste-lelke átvi
lágítható, kifordítható, a kontroll pedig 
mindvégig megvan, hiszen maguk a tu 
dósok is hasonlóképpen működnek; majd 
az adathalmaz mögé illesztett életrajz
zal és széles ecsetvonásokkal megfestett 
történelmi háttérrel készen áll a szín
pad, kiállhat a szerepló' és játszhat — a 
többi furcsa lénynek. A konstrukció per
sze a széleken töredezett, nem mindent 
lehet leírni, átvilágítani, ábrákba, gra
fikonokba sűríteni: a tudós ilyenkor el
tűnődik, elbizonytalanodik, talán iste
néhez fohászkodik. „Mindezek ellenére 
kétségtelen, hogy a színházban játék fo
lyik, mi ennek az oka? A tudománynak 
köszönhetően az emberi élet öt rejtélyes 
problémakör kivételével elméletileg ma
gyarázható. Ezek: a születés, a halál, 
a lét kettőssége, a tudat és a beszéd.” 
(Hajnóczy Péter: A győzelem)

Milyen is az ember? Miért fáj, ami fáj? 
Mondjuk fel a leckét: a bal agyfélteke fe
lelős a logikáért, a részletekért, a betű
kért, a beszédért, a valóságért... a jobb 
agyfélteke pedig az érzelmekért, az ösz- 
szegzésért, az álmokért, az intuícióért, 
a fantáziáért, egyáltalán: a művésze
tért. Az írók naponta megtapasztalják: 
„A tisztességes mondatban egyszerre 
két erő dolgozik. A képzelet vágtat elő
re, a tapasztalat ballag utána, ellenőr
zi, olykor visszafogja, fékezi ezt a vág
tát, és így a jó. A képzelet kiterebélyesít, 
kacsokkal elindáz, szétkapaszkodik, a 
tapasztalat visszametszi, irányt szab, 
lekacsozza, s így a jó.” (Nádas Péter: 
Hazatérés) Szerencsés esetben a két 
agyfélteke harmonikusan üzemel, napi 
munkájukat barátilag összehangolják, 
az összekötő híd, a corpus callosum ko
ordinál, a hálózat közvetíti az energiá
kat, a gondolatok szabadon áramolnak, 
a gépezet mozog, köszönjük, a rendszer 
huzalozása rendben, várjuk a követke
ző utasítást... Az ember kettős termé
szetű, törekszik a rendre, a racionális, 
tragikus meglepetéseket nem tartoga
tó életre, másfelől viszont a túlzott ren
dezettség béklyóitól szabadulni vágyik: 
menekülne, szárnyalna, más lenne.

Finta Edit képei alig beszélnek, szin
te némák, mégis a belső szorongásról, 
a fájó hiányról, az eltemetett vágyak
ról üzennek. Az ismerős alakzatok, a 
talán soha nem létezett testek formá
it öröklő várakozók, a valamilyen isme
retlen cél felé suhanok, a széllel béleltek 
mi vagyunk? Mi voltunk? A nőalakok 
mozdulatai olykor hívogatóak, mint
ha kelletnék magukat, boszorkányok 
vagy bukott angyalok, valaha volt ár
nyak, temetői kísértetek: ne félj, nem 
fáj, már nem fáj... A festmények lángoló

színei először égetnek, azután megbor
zongatnak, a jeges tűzárnyékok világí
tanak, árnyékot vetnek, de alig valljuk 
be, hogy hiányzik a fény. „De még az éj
szaka csendje se tud olyan átható len
ni, mint amilyen a völgyé, délben egy és 
kettő között. Mintha minden életet ki
kapcsolna ilyenkor a fény túlzása: bál
vány tettenértséggel minden hangsúly 
a pusztán önmagára korlátozódó formá
ra tevődik át.” (Mészöly Miklós: Levél a 
völgyből) Igen, a fényről és az árnyék
ról, az „időről és a folyóról” kell beszél
nünk. Azután az anyagról és a szellem
ről, a testről és a lélekről, az életről és a 
halálról, a színről és a vonalról, a képről 
és a szövegről. Mindezek mögött egyet
len emberről, egyetlen művészről. Az 
írások neki, róla szólnak. Szétpattanó 
forgácsok József műhelyében, simoga
tó leplek Mária Magdolna vállán, sebet 
hasító nyilak Szent Sebestyén testében. 
Próbálják megragadni a lényeget, az 
ember és világa rejtett összefüggéseit. 
Az áttetsző képek mögé rejtőzködő szen
vedést.

A lelki és szellemi tartományok azon
ban átjárhatók, a lelkek és szellemek 
szabadon közlekednek, otthonosan utaz
gatnak a műfajok között, a festmény és 
a rajz között. A rajz és a fotó között. A 
fény és az árnyék között, a fehér alap és 
a nyomtatott ábrák között, a vonalfeke
te és a betűfekete között. Átsurrannak a 
között rácsain, az ürességfehér és a vas
fekete résein, a kint és a bent nyílásain. 
A szövegeket balról jobbra olvasva egy
re lejjebb és lejjebb jutunk, mentálisan 
pedig mind beljebb és beljebb. A szöve
gek a szavak, a mondatok ösvényein be
szívnak, a képek megállítanak -  szép: 
nagyanyánk dolgos keze, a kidöntött fa 
gyökere, a szétdobált olajoshordók rit
musa - , de mindkettő kíméletlen túsz
szedő, ugyanazt akarja: testedet, lelke
det, akaratodat, ábrándjaidat, múltadat 
és jövődet. „Látogatónak elegendőek a 
képek. Olykor szaggatóan támadóak, 
de ez sose ta rt sokáig. Mikor csak áll
nak, majd megmozdulnak, mintha én 
hoznám mozgásba őket. És ez talán 
igaz is. Próbálom legördíteni magamról 
azt a mindennél súlyosabb terhet, ami 
idáig juttatott. Mi van alatta? Én, vagy 
valami más?” (Pilinszky János: Simon 
Áron)

Az igazi művész képes arra, hogy ka
put nyisson egy másik világba. Sok a be
járat, a csillogó-villogó üvegajtók tövé
ben gyakran alig észrevehető, folyondár 
lepte, omladozó hasadékok bújnak meg, 
soha nem tudhatjuk, melyik mögött vá
rakozik ránk valaki, valami: egy élő 
alak vagy csupán az árnyéka. Először 
megfogjuk a kilincset, bátorságot gyűj
tünk, és találomra belépünk a legkö
zelebbi ajtón — mi mást is tehetnénk? 
Kinyitjuk a könyvet, az áthallások köny
vét, és reszketve ugyan, de többet már 
nem csukjuk be.

SIG M O ND ISTV Á N

MOLEKULÁK 1

A beszédes 
varjú
A rra  a házra  sosem szálltak 

le a gólyák, az épület előtti vil
lanyoszlop tetején sem lehetett 
gólyafészket látni, nem m intha 
a gonosz emberi kezek leverték 
volna őket, de a gólyák megfon
to ltak  a helyválasztást illetően, 
ahol p irkadatkor m eghallgatják 
a m adarak  többszólamú csicser
gését, hogy sötétedéskor része
sei legyenek a m indennapi nap
halálnak .

A varjúk nem ilyen finnyásak. 
Templom, szeméttelep, disznóól 
vagy kaszárnya, mindegy nekik. 
Az a magányos varjú  egyike volt 
a helységben megtelepedett, fe
kete sokaságnak, de magányos
sága m iatt figyelni kezdték az 
emberek, m iért áll órákig egyet
lenegy ablak párkányán, és nem 
kifele néz, hanem  befelé, mi foly
h a t a m ásodik emelet harm adik  
ablaka mögött, merthogy soha 
senki nem volt odabent, a varjú 
meg nem beszélt, nem m ondhatta 
el, hogy mi lá tható  az ablak mö
gött, vagy nem tu d ta  elmondani, 
vagy csak m egtilto tták  ennek az 
istenadta  terem tm énynek, hogy 
szólásra nyissa a csőrét, a vilá
gon minden elképzelhető, m a
rad tak  a találgatások, csakhogy 
soha senki nem ju to tt semmi
lyen elfogadható eredményre. 
Azt nem tu d h a tták  az embe
rek, hogy a varjú  m ár kora haj
nalban ott áll a csatorna tetején, 
amely a kétem eletes épület bel
ső udvarára  vezetett, s nap m int 
nap várja az események bekövet
keztét, aztán  a m egszerzett tu 
dással a szemében leszáll az első 
ház ereszére, és rettenetes káro- 
gásba kezd.

Az em bert felköltötte a var
jú  hangja, de nem károgást hall, 
hanem  fegyverropogást. Egy ide
ig hallgatja, aztán  keserűen el
mosolyodik. Sosem lesz vége a 
háborúnak, gondolja, s könyöké
vel megböki az asszonyt, hogy 
am az is részese legyen a csodá
nak. De az asszony nem ébred 
fel, nincs m iért felébrednie, ál
m ában m ár réges-rég megölték a 
mosolyát.

2011.
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VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

az őszi nippfogat
gvlccsek

H
úgy fekszem itt e bamba kőre vetve 
mintha szürke gyolccsal leterített ágyon 
még kedvem is volt ámbátor megette 
a jelenlétemből felsejlő hiányom:

úgy fekszem itt mint kormos aknakráter 
kombinatorikába nem bocsátkozom 
minden rész külön állomás ha rálel 
a pincemély sötétben berregő buszom.

(télkabát)
horváth előd benjámin esőszonettjére

az ember néha lompos télkabát 
cipzár se gomb nem fogja össze semmi 
csak arra megy amerre viszik menni 
s az ég vizében csúf ophéliák

kimeredt teste volna tán a hold 
midőn az ember lompos télkabátka 
nagy barna bunda benne mind a vágya 
csak izzaszt de nem melegíti ott

minden lénia elmosódik egy kissé túlexponáltak 
fasírtgolyókká hullok széjjel pörkölt hússzag és nagy homály 
úgy hullok alá mint az éjjel minden részem kering a széllel 
ha agy ha máj.

(az őszi nippfogat)
„még nyílnak a völgyben a kerti virágok 
még zöldéi...”

Petőfi

hol az ember nagyon fázik ott hideg 
és a hold is csak egy halott nő kinek 
már nem fáj az ég hidegsége sem

csak áll az ember cipzárja kitátva 
és ezt susogja lompos nagykabátja: 
ha nem megy le a hold én szétesem!

(cap a)

még jó sötét hajam és erős szálú
akárha samponreklám integet
de lám fejem fölött az idő szárnya
már elcsapkod és gipszport hinteget
s már itt az ősz e szép villanyborotva
levágja mind a kerti zöld varázst
s míg berregése végigráng a tájon
legyet csapkodsz a hallban és darázsi
és eldöcög csöpp porcelánszekéren
az életünk e kis szelíd gepárd
a nippfogat csak hajt előre kéken
és megbillent a polcon pár pohárt
s míg dérütötten holdsután csak állunk
én betörőként múltam kémlelem
e fejre húzott szűk nejlonharisnya:
az emlékezés minden fegyverem
és dérüttötten holdsután hogy állunk
„ez gviccsnek is rossz” -  mondod majd nekem.

az utolsó mondat rozsdás aknadrótba akadt roggyant csizmaszár 
minden lénia elmosódva freccsen a dühödt agyba máj 
fasírtgolyókká robban szét minden pörkölt hússzag, elhalás 
ó, napkorong, te égi bliccem feléd röpít a légnyomás 
utolsó mondatom az aknadróton nyisszenő csizmám mondja ki 
pár pillanatig még elhalódom most közel voltam ó daddy 
ennél közelebb már nem megyek most irigykedhetnek a bátrak
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MARTON EVELIN
akkor most 
tegezi vagy 
magázza 
a fiókot?
...vajon ült-e maga valaha is a Nyíri 

Lujza féle ágy szélén szomorkodva? 
Lehetelen, hogy maga soha ne legyen 
szomorú. Hiszen ember.

Kint fátyol ereszkedett a délutánra. 
A fátyol vízből van és piszkosszürke. A 
kedélyem is igen változó. Olyan, mintha 
egy nagyon magasan fekvő' utcáról lecso
rognék a város felé. Ott megtorpannék, 
és zihálva kapaszkodnám vissza. Fel, a 
felhó'k közé. A maga utcája bezzeg min
dig kilóg a ködből.

Maga mégis szomorú időnként, pe
dig a szivárvány, valahányszor megjele
nik, a lábai előtt hever. Annyiszor bújik 
át alatta, ahányszor csak megkívánja. 
Férfiból nő' lesz, s nó'bó'l férfi. És a kí
vánság belőlem az ujjad köré fonódna 
lassan....

Álmomban már megint álmodtam ma
gát. Hiába, nem tudom az álmokat meg
állítani.

Almomban az Amaro Drom zenélt, és 
én cigarettával a kezemben forróra beál
lítva táncoltam az első sorban.

Álmomban magának puha kalap volt 
a fején, s fekete felöltője. És lényegesen 
alacsonyabb volt, mint való életében. 
Ettől függetlenül, én tudtam, hogy maga 
az. Ott állt nekidőlve az egyik oszlopnak 
s finoman mosolygott a bajuszkája alatt. 
És rumot ivott.

A való életben persze nincs magának 
bajuszkája, s mi több, az az oszlop sin
csen már meg, amelyről én álmodozom. 
Mint ahogyan a kocsma sincs meg. Csak 
a helye.

Magának is már csak a helye van meg 
bennem. Maga ugyanis valahol máshol 
van permanensen. S néha az az érzé
sem, hogy én magam is magamon kívül 
vagyok elég gyakran.

Álmomban a puha kalapjával és a fe
kete felöltőjével kísértetiesen hasonlí
tott valakire, akivel mostanában kell 
találkozzam. Nem kimondottan roman
tikus okokból. De az álmomban tudtam, 
hogy csak kölcsönarca magának ennek a 
valakinek az ábrázata. S hiába alacso

nyabb, engem nem verhet át, ismerem én 
a maga keze fogását. Belém van égetve a 
nyoma. Szóval nem tévesztett meg, hogy 
egészen másképp festett, mint valójá
ban. Azért én szerettem magát. Hiába 
lett kisebb. Almomban.

Egy ponta delgada-i hotelszoba tera
szán ücsörgők. Lábamat kidugom az er
kély résein. Itt ülök az óceán majdnem 
kellős közepén. És soha többet nem aka
rok innen elmenni. Nyíri Lujza ágya va
lamiféle varázslatnak köszönhetően 
itt a hátam mögött a szobában. Benne 
van a könyv is, de Sade márki könyve. 
Mikor én kicsi voltam, s maga nagy, ez 
a könyv kegyetlennek tűnt, minden paj- 
zánsága ellenére. Akkoriban félelme
tesnek találtam  az egészséges erotikát. 
Mert fogalmam sem volt róla, hogy mi
csoda.

Kint fátyol ereszkedett a délutánra. 
A fátyol vízből van, aranybarna, és tü r
kizék. A levegőben apró vízcseppek tán
colnak, illatos vízcseppek, én pedig csak 
ülök, egy ponta delgada-i hotel teraszán, 
a hátam mögött áll Nyíri Lujza

Kint fátyol ereszkedett a délutánra, a 
fátyol esőből van, s az eső illatokból. Itt 
ülök az óceán majdnem közepén, s a kí
vánság belőlem valaki másnak az ujjá- 
ra költözött

Márton Evelin: 1980-ban született Kolozsváron; a Babe§-Bolyai Tudomány- 
egyetemen, művészettörténet-történelem szakon végzett. 2010-ben, próza kategóri
ában, elnyerte a Látó nívódíját.

Idegen testünk
Záuada Pál dallamára

Erős késztetést érzek arra, hogy új
ra a maga szeretője legyek. Erős készte
tést érzek pontosabban arra, hogy a sze
retője legyek. Mert mi az, hogy újra? És 
mi az, hogy megint? Amióta nem vagyok 
az, azaz a másé lettem, azóta más let
tem. Belémköltöztek idegen férfiak moz
dulatai. Testemben idegen testek teker
gőznek. Furán rángatóznak, mint holmi 
beteg kígyók. Beteg kígyó lennék? Vagy 
csak betegesen vágyom magára. De mi
ért lennék én beteg? Csak vágyom ma
gára.

Már nem vagyok a régi, súgtam ma
gának egy süppedős szőnyegű drága 
szálloda folyosóján. De maga betapasz
totta a számat, azzal az óriási tenyeré
vel, és utána, árammal üttete az én lel- 
kemet. A testemről nem is beszélve.

Ezután szomorúan, merengő, melan
kolikus szemekkel kortyolgattunk hol
land illetőségű kávékat két különböző 
gépen, s én, miután megérkeztem Ponta 
Delgadaba, úgy döntöttem, hogy végleg 
kihajítom a Nyíri Lujza ágyát az enyé
szetnek. Pontosabban a fenébe kívántam 
magát, ágyastól.

No de a kívánság belőlem, úgy lát
szik, igen képlékeny dolog, mert, álmom
ban legalábbis, képes több valakinek, 
pontosabban két valakinek, de lehet há
rom valakinek az ujján is remegni, s mi 
több,rezonálni.

Egy lefogott húr vagyok, s hol írja, 
hogy egyetlen húrt egyetlen ujjal sza
bad csak lefogni? Ilyen szabályzatot nem 
ismerek. Csak azt tudom, hogy maga 
minden álmomban hiánytalanul meg
jelenik, valamilyen alakban, végül is 
mindegy, hogy milyenben, ha üzenget. 
Félreértheetlen üzeneteket küldözget 
felém. Hívogat pofátlanul. Lelketlenül 
szólongat egyfolytában. Gyere, gyere — 
mondogatja maga, s én megdelejezve vo
nulok.

Istenem. Meddig kell cipeljem még 
ezt az átkozott ágyát ennek a Nyíri 
Lujzának? És miért nem lett maga 
mondjuk a férjem? Igaz, akkor valame
lyikünk már Nyíri Lujza mellé költözött 
volna, s a halálnem feltehetően erősza
kos lett volna.így legalább élünk. És vá
gyakozunk. Egymásra. Is.

Észrevette, hogy mostanában csak ba
darságokat fecserészek? Már nem vagyok 
annyira elvont, sőt, mintha egyenesen 
közönséges lennék? Mint egy trafikosnő, 
aki éppen az imént hált a bankigazga
tóval, s most, miközben kétes tisztaságú

> > > > >  fo ly ta tá s a  10. o lda lon
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> » »  folytatás a 9. oldalról 
harisnyáit ráncigálja visszafele, már kö
vetelőzik bizalmaskodva?

Kinek kell egy olyan szerető', aki az el
ső szeretkezés után bizalmaskodni kezd? 
Nekünk ugyan nem. Maradjunk meg ti
tokzatosnak minél tovább.

Én magát csak a dohánya illatáról is 
felismerem egy száz fős tömegben, pe
dig maga már réges régen leszokott a 
dohányzásról. Aztán meg, minden nap, 
minden porcikámat tisztára sikálom, 
beillatosítom, minden körömdarabkát 
gondosan lenyesek, hogy nehogy bele
akadjon a harisnya, és szégyenszemre 
lefussanak a szemek. Hogy amikor a 
maga szeme végigfut már vénülő' teste
men, akkor még mindig a hajlatok hódít
sák el, s ne egy combháton éktelenkedő 
fekete szőrszál.

Én minden nap várom magát. Maga 
minden férfi, és minden férfi maga. 
Miközben a Nyíri Lujza ágyát cipelem, 
s éppen beleprojektáltam magát egy kö
vetkező áldozatba.

Áldozat? Hiszen isteni szerencse éri 
azt, aki a szeretőm lesz. Megtelik elekt
romossággal, és házi szivárványt is képes 
vagyok produkálni. Emellett ott a Nyíri 
Lujza ágya. Mindig lesz amiben szeret
kezni, nem kell a kényelmetlen szállodai 
kádakban darabokra töredezni.

Merthogy én már darabokra töredez
tem. És erős késztetést érezk arra, hogy 
újra a maga szeretője legyek. Mi az, 
hogy újra, és mi az, hogy megint? Hiszen 
a testemben idegen szeretők teste vo
naglik. Minden mozdulatom valakiről 
árulkodik.

Maga mit gondol, képesek lennénk 
megtalálni a régi magunkat egy ölelés
ben valahol, ha végre rászánnánk ma
gunkat? Ha végre bevallanánk, hogy 
nem is annyira egymásra, hanem a ré
gi magunkra vágyakozunk, és egymás
ban reméljük megtalálni ezt az isme
rősen festő idegent, akik mi voltunk, 
mikor egymással voltunk. Miközben ak
kor sem csak egymással voltunk.

Hol vagyunk hát? És kik vagyunk mi?
Kérdem én magát -  maga nem fél at

tól, hogy idegen ölelésekben teljesen felol
dódott, cseppfolyóssá vált, netán elillant, 
mint egy ritka illat, valami örömmámor
ban felszívódott, vagy éppen egy nagy 
bánat könnyeiként felszáradt egy szép 
napon. A maga lényege, az enyém ...fel
száradt, mint egy tócsa. Gondolt már 
maga erre valaha is?

És ez a valaki, aki most engem ölel, 
már nem is maga, hanem idegen lények 
tömkelegé? Honnan tudom mégis, hogy 
maga maga, és én én vagyok? Miért vá
gyom magára, és miért nem hajítom im
már az óceánba a Nyíri Lujza ágyát?

Ágy, mely nem fárad ki soha, soha 
meg nem vénül. Amíg élek. Amíg fel nem

száradok, mint valamely nagy bánat 
könnyei. Míg a kívánság már csak csi
korogni képes valamely vénülő, bütykös 
ujjakon. Addig kik vagyunk mi egymás
nak, kik vagyunk?

Grüssgott
A hó nagy pelyhekben hullt, előbb csak 

szállingózott, aztán kavarogni kezdett, és 
végül már szabályosan örvénylett. Sokat 
nem lehetett látni, de erre egy tőzsgyöke- 
resnek nem is volt szüksége. Lábaik ma
guktól mentek, ismerték az út göröngye
it, baj nem érhetett senkit. A részegeknek 
meg csak jó volt ez a havazó. Lágyabban 
fogja ki az árok a beleesőket.

-  Grüssgott Hontérusz! -  kiáltotta va
laki a hóból, Hontérusz nem ismerte fel a 
hangjáról, hogy ki az, talán a Kispipás. 
De a gúny mindenképpen érződött ezen 
a nem túl vastag, nem túl vékony, gyer
mekes hangon. Szóval már grüsszgottoz- 
nak is. A fene egye meg már, morgott ma
gában. A falusiak azzal szokták heccelni, 
hogy az apja egy rozsnyói szász mészáros, 
az kapta le az anyját a húsz körméről. 
Egyébként miért hívnák Hontérusznak 
egy olyan faluban, ahol mindenki János, 
Péter vagy esetleg Metód, Cirill. Vagy 
valamilyen más vérengző, avagy véres 
szent.

Hontérusz. Rémlett neki, hogy az is
kolában tanultak valamit egy ilyen ne
vű emberről. Az volt az egyetlen alkalom, 
amikor büszke volt a nevére, a tanító is 
elismerően nézett rá, mondván, hogy nem 
mindennapi parasztasszony az édesany
ja, hiszen hallott Hontéruszról.

— Hallottam egy rákot — böffentette a 
mamika, mikor megkérdezte, hogy igaz- 
e amit a tanító mond. Nem kell mindent 
elhinni, amit ezek a tanyéttók esszehor- 
danak, fiam -  mondta a mamika, és kö
nyörtelenül tovább tömte az öklendező li
bákat.

Hát akkor mégis honnan a fenéből ez a 
hülye név, dohogott magában, de az any
ját többet nem merte ezzel nyaggatni. A 
keze is olyan gyorsan eljárt, mint a szája.

Az istenit ennek a büdös Honté-rusz- 
nak, keservesedett neki, de nyomban 
meg is enyhült, elvégre saját magáról volt 
szó. Szóval csúfolódtok, gubás paraszt
jai, hát akkor megiszom egy felest, mi a 
nyavalya. Lássák a tetvesek, hogy van 
Hontérusznak pénze.

Igaz, hogy a mamika libáiból, az 
igaz. De ki kapálja mamikának az át
kozott kukoricáját térde-rogyásáig? Hát 
Hontérusz, fiacskám, ne aludjál, ki a nya- 
valyaság kapál, ha te aluszóól -  ordította 
az anyja már messziről, mikor az ebédet 
hozta. Mindegy volt, hogy éppen delelt- 
e a fa alatt, vagy a barozdába görnyedt. 
Mamika megszokta az ordítást, na. Ilyen

neki a természete.Amúgy áldott jó lélek, 
Hontéruszba csak azért nem tömte úgy 
az ételt, mint a libáiba, mert őt ugye nem 
tudta volna eladni. Akkor meg kár belé a 
takarmány. Pocsékolni nem szabad.

Nade, megivott a barátunk az örvény
lő hó kellős közepén egy féldeci pálinkát. 
Kint az utcán. A pálinkától aztán úgy el
kezdett fázni, hogy úgy érezte menten ki
fagy a velő a csontjaiból, s ő darabokra 
hullik ide szét.

Be kell menjek a Gyárfás-féle kocsmá
ba, lesz, ami lesz, a mamika csak nem 
indul a keresésemre ebben a rohadt idő
ben. Habár nem szabad a mamika ké
pességeit alábecsülni. Nem olyan per- 
szóna ő. Hontérusz egyszer szökött meg 
otthonról, s már valahol Brassó felé 
járt, mikor mamika utolérte bizony, s 
istenes pofonok közepette akólbolította 
hazafele a munkaerőt. Mert így nevez
te Hontéruszt, a munkaerőm, mondta, s 
szinte büszkén döfött a fia izomzatára. 
Mondjuk, inkább szíjjas volt a fiú a ka
lóriaszegény étkezéstől, de bírta a mun
kát, ami igaz, az igaz.

Csak néha jött rá a bolondóra, s akar
ta kideríteni, hogy ki az ő apja, de ma
mika erre nemigen válaszolhatott, mert 
sötét is volt, s ő biza részeg is volt, ami
kor a frigy esett. Legalábbis ezt szokta 
mondogatni mindenkinek. De ebből már
is levonhatjuk a konzekvenciát, hogy eji- 
sze nagyobb turpisságot próbál a mami
ka ezzel a rablómesével leplezni. Netán 
a gárci hóhérgyilkos ennek a szerencsét
lennek az apja, a brassói zálogházas, az 
a fogatlan. Az apácai üveges, a drótostót, 
a habán fazekas, Fazekas Mihály, Petőfi 
Sándor lova, melyről Petőfi leesett a csa
tában, vagy Ruszlán, a vörösszakállú pó
pa. Vagy a gólya hozta, vágta el mamika 
vészt jósoló tekintettel a falusiak bimbó
zó jókedvét, melyből virágzó fajtalanko
dás szokott keletkezni.

Befogjátok a pofátokat, mert -  s ilyen
kor megcsattogtatta mamika félelmetes 
fém kötőtűit, melyekkel nem, nem sálat 
kötött Hontérusznak, sem mellényt a de
rék papának, aki nem létezett, hanem a 
libuskák torkán segítette lejjebb gurulni 
a kukoricaszemeket.

Valaki, rosszmájú asszony, azt mond
ta egyszer, hogy a mamika libáinak vér
rög van a májukban. Az van neki a tőgye 
közepin, köpte mamika szembe azt az asz- 
szonyságot szegényt.

Szóval Hontérusz, én a helyedben két
szer is meggondolnám, hogy eligyam-e a 
pénzt, amit mamika adott olajra (mert 
az olaj fontos). Biza, hogy nem innám el, 
s azzal sem törődnék többet, hogy ki az 
apám, s miért hívnak pont Hontérusznak 
egy olyan faluban, ahol mindenki János, 
Péter, esetleg Cirill vagy Metód. Vagy 
Mihály. Vagy valamilyen más nevű vé
rengző szent.
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LUDWIG STEINHERR 
Te, mezítláb
Du, barfuss

Keskeny lábaid, 
vékony, hosszú 
lábujjaid —

homokkőbe stilizált 
egyiptomi nő  lábujjai —

Táncosnők
papnők
fuvolázó nők
vándorolnak talpaidon
templomi frízeken
domborműveken
papírusztekercseken át —

Messziről jönnek 
lábaid
nagyon régi törvénynek 
engedelmeskednek —

gyengéd párhuzamuk
uralkodó párok
vállaira emlékeztet
akik szenvtelenül irányítják
a túlvilágba
tekintetüket

Nem könnyű 
ilyen lábakra 
illő cipőt találni —

m indig szégyellted magad  
m iattuk kissé

A fáradtságról
Von der Müdigkeit

Észrevétlenül, mint a Szahara 
finom homokja szállja meg az embert -

Szemhéjadra telepszik 
a nyári szabadságra 
az író kézre
egyszerre mindenütt ott van 
a szavak 
pillantások 
érintések között —

még mindig érzed —
Messziről jön 
sokkal idősebb nálad

Ott volt már por képében 
a legyőzött 
légiók 
pajzsán is

Barokk városkép
Stadtansicht, barock

Ispotályok 
pestises kripták
hóhérbárd és szorítóvas járta  ott —

A  szellem fehérizzását 
gyötörte 
a szellem  —

De messziről
takaros csigaházak gyanánt 
világítanak a 
felsorakoztatott tetők —

Ó, látszat — 
ragyogó máz 
Minden borotvapengén 
sértetlenül 
keresztülkúszó

ecsetnyom
csiganyom

Szúnyogvadászat
Stechmückenjagd

Minden csapásnál 
vér tapad kezemhez — 
szúnyogvér

Nem zavar túlságosan 
könnyű mint a virágpor 
de negyedórás 
zuhanyozás után

Ludwig Steinherr: 1962-ben született Münchenben. A filozófia dokto
ra. Szabadfoglalkozású író és megbízott filozófia-előadó Münchenben. Eddig 
megjelent tíz verseskötetéért több kitüntetésben is részesült. 2003 óta a 
Bajor Szépművészeti Akadémia tagja.

A versek a müncheni Lyrik Edition 2000-né1 2009-ben megjelent 
Kometenjagd (Üstökösvadászat) című kötetből szárm aznak.

a saját vérem 
feleségem 
gyerekeim vére —

Fanatikus pogrom

amin felbőszülve
az utolsó túlélők vakrémülete
zúg —

Akihez kiáltanak, 
a nagy szúnyogisten —

hosszúlábú árnyéka 
tehetetlenül táncol 
a falon

míg agyon nem üti 
az én Istenem

Meglátogattam 
a fényt
Ich besuchte das Licht

Egész délután 
a szavak élén 
ültem

a legkisebb jelre 
indulásra kész

De a fény oly türelmesen 
szólt
mintha a miénk lenne 
az örökkévalóság —

Végül
szinte mindegynek tűnt 
hogy ki kit 
látogatott meg

Damaszkuszi
jegyzet
Notiz in Damaskus

Holbein függőleges 
Krisztusa —

mészáros kampón 
az egyedüli 
ürü

oly maradéktalanul 
kibelezve 
kiaknázva 
a fehérségig —

Az utca zaja 
elnémul 
e kiáltástól

Schiff Júlia 
fordításai
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DÁVID GYULA

K o r tá r s i j e g y z e t e k  F á b iá n  E r n ő  n a p ló já n a k  m a r g ó já r a
Fábián Ernő nemrég megjelent naplója 

(.Naplójegyzetek. 1980-1990. Közzétette, 
bevezetővel és jegyzetekkel ellátta 
Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv. 
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010.) 
azoknak a könyveknek az örvendetesen 
szaporodó sorába tartozik, amelyek az 
utóbbi években a romániai magyarság 
történetének 1989-cel lezárult közel fél 
évszázadát kezdték meg egyes részlete
iben vagy összefüggéseiben, történészi 
módszerességgel és korábban ismeretlen 
(megismerhetetlen) források segítségé
vel feltárni. A szerzők egy részével már 
a romániai kommunizmus „perében” ha
tárkőnek tekinthető Tismáneanu-je- 
lentés munkatársainak sorában talál
kozhattunk, de a kutatásokat tovább 
mélyítő önálló köteteik már az utána 
következő évek termései. A hazaiak kö
zül Nagy Mihály Zoltán, Novák Csaba 
Zoltán, Ölti Ágoston könyveire gondolok, 
amelyek mellé oda sorakozik más vonat
kozásban az erdélyi 1956-os politikai pe
rek anyagát sorozatban sajtó alá rendező 
Tófalvi Zoltán, a magyarországi történé
szek közül pedig a már régebb óta pub
likáló Vincze Gábor és Stefano Bottoni. 
Fontosak számunkra ezek a jelenkori 
kutatások, mert a kortársak megőrzött 
— és persze szubjektív, olykor elfogult -  
emlékei mellé odateszik a kor dokumen
tumokból kitárulkozó hiteles rajzát.

Hogy Fábián Ernő Naplójegyzeteit eb
ben az összefüggésben említem, nem vé
letlen és nem is mond ellent a kor objek
tív képét kínáló hitelesség igényének. Az 
ő esetében ugyanis egy olyan fajta szub
jektivitásról van szó, amely a maga esz
közeivel eleve az objektivitást tűzte ki 
célul.

A napló -  ez magától értetődő -  ele
ve szubjektív műfaj. A naplóíró nem csak 
hogy arról beszél, amit a saját bőrén élt 
meg, de saját szemüvegén át láttatja őket 
és saját értelmezésében rögzíti önmaga 
számára. Elvileg kizárt a nyilvánosság, 
amely bármely írásmű (még az önélet
rajzi visszaemlékezés) esetén is szöveg
szervező elv, hiszen a naplók túlnyomó 
többsége a szerzője halála után kerül 
nyilvánosságra, hogy tanúskodjék vala
miről, ami már lezárt, befejezett múlt. 
És ez így van még akkor is, ha ismerünk 
a szerzője életében megjelentetett napló
kat -  igaz, azok legnagyobb részben in
kább irodalmi művek.

Fábián Ernő naplója viszont nem a 
nyilvánosság számára készült. Illetve 
nem a nyilvánosság közkeletű értelmé
ben. Saját helyzetét a naplójegyzetek író
ja is érzi: az 1984. április 17-i bejegyzést 
idézem: „Mit tehet a tollforgató..., ami
kor a gondolat és a szó porkolábjai min
dent, és eszközeikben sem válogatva, el
fojtanak -  csak önmagára reflektálhat. 
Ez a naplóírás és a soha el nem küldhe
tő és nem közölhető levelek és tanulmá
nyok írásának ideje. Meg is maradhat, 
ha el nem kobozzák. Vagy a bűnösséget

bizonyító dokumentum lesz belőle, vagy 
emlék, szebben hangzóan memoris, sze- 
rencsésebbeké meg is jelenik valamikor, 
haló poraiban: írójának még elégtétele 
sem lehet.” (7. m. 59.)

A könyv bevezető tanulmányának 
szerzői ennek a most megjelentetett 
könyvnek a fontosságát három pontban 
próbálták megragadni: egyrészt mert 
maga a szerző „a nyolcvanas években 
publikált szövegei révén részese lett an
nak a folyamatnak, amelyben a románi
ai magyar értelmiség saját közösségének 
azonosságképét kialakította”, másrészt 
mivel „életpályája annak a vidéki, kö
zösségét építő értelmiségi modellnek 
a példája, amely... azt mutatja, hogy a 
’népszolgálat’ alapelveihez ragaszkod
va bármilyen körülmények között mit 
és hogyan lehetett megvalósítani a helyi 
közösségben”, harmadrészt, hogy „min
dennek forrásértékű dokumentációját 
adja a napló, amely napi helyzetjelentés 
és elemzés, ugyanakkor folyamatos ön
diagnózis...” (7. m. 5.)

Fábián Ernő naplójegyzeteiben azon
ban ennél sokkal több van. Ha ugyan
is követjük a több mint egy évtize
det átfogó -  témájukban, jellegükben 
igen változatos, vagy inkább azt mon
danám: a mindennapi élet természeté
ből következően szeszélyesen kanyar
gó -  napi feljegyzéseket, lehetetlen fel 
nem fedeznünk azt, hogy ezeknek a fel
jegyzéseknek, pontosabban a feljegyzé
sek motivációjának van egy vezérgondo
lata, egy olyan kérdés, amely az akkor 
már közlési tilalom alatt álló szerzőt fog
lalkoztatja: az tudniillik, hogy vajon a 
80-as évekre már igencsak felerősödő és 
egyre agresszívabbá váló „homogenizá- 
ció” ellenében meg tud-e maradni a ro
mániai magyarság mint etnikai-nemzeti 
közösség, vagy pedig sikerre vezet a be
olvasztására, likvidálására irányuló ha
talmi szándék? Erre a kérdésre keresi a 
választ Fábián Ernő, amikor a hatalmi 
agresszió legkülönbözőbb megnyilvánulá
sait regisztrálja, ezért figyeli a kisebbsé
gek helyzete alakulásának a „szocialis
ta” táboron belüli vagy azon kívüli jeleit, 
ebben az összefüggésben regisztrálja a 
világpolitikában történő dolgokat (a hel
sinki folyamattól a Gorbacsov-féle „pe- 
resztrojka”-támasztotta problémákig), 
s mindezzel összefüggően tartja feljegy
zésre méltónak a kisebbség ellenállásá
nak vagy a nyomás következtében bekö
vetkező demoralizálódásának — másfelől 
a romániai hatalmi rendszer egyre nyil
vánvalóbb instabilitásának -  jeleit.

Mintha folytonosan azt kérdezné: va
jon sikerül-e nemzeti közösségként túlél
nünk a rendszert (és milyen áron), vagy 
a rendszer él túl minket? És számítha- 
tunk-e valahonnan segítségre, vagy elég 
a világnak a maga baja?

A nyolcvanas évek romániai és világ- 
politikai összefüggésében erre a mind
egyik határon túli magyar közösség szá
mára létfontosságú kettős kérdésre még 
nem volt (és úgy tűnik, azóta sincs) egy
értelmű válasz. „Nemzetstratégiák” szü
letnek és változnak, úgy, hogy megalko
tóik vagy forgalmazóik az egyes nemzeti 
közösségek vagy szórványok megmara
dásának valós problémáit csak járulé
kos — más, többnyire rövid távú (hogy ne 
mondjam: rövidlátó) stratégiáknak alá
rendelt -  elemként kezelik.

De térjünk vissza a Fábián Ernő ál
tal regisztrált időkre: elég közel vannak 
még hozzánk azok a nyolcvanas évek, 
hogy ne kelljen itt a részletekbe men
nem. De van a kérdéseknek — mind a 
Fábián Ernő által regisztrált hatalmi 
megnyilvánulásoknak, mind a kisebb
ségi nemzeti közösségben kiváltott re
akcióknak -  egy közvetlen, és a dolgok 
jobb megértése érdekében talán felele
venítésre érdemes helyi háttértörténete. 
Kovászna megye ugyanis (a történelmi 
Háromszék) az 1918-as hatalomváltás 
óta megkülönböztetett helyet foglalt el a 
román nemzetpolitikában. Összefüggött 
ez földrajzi, de még inkább demográfiai 
helyzetével: a 18. századtól kezdődően a 
Háromszéken birtokos nemesség ugyan
is szívesen látott birtokain jobbágyként 
románokat, sőt telepítette is őket. Ez a 
betelepedett (telepített) népesség az első 
világháborúig tartó „békeidőkben”, kü
lönösen a jobbágyfelszabadítást követő
en, annak hatására, nagyrészt elszéke- 
lyesedett, sok helyütt viszont megőrizte 
nemzetiségét és belső összetartó erejét. 
A nagyromán nemzetpolitika kezdettől 
fogva céljául tűzte ki e népcsoport „visz- 
sza”-románosítását, s hogy az elsődleges 
célpont Háromszék volt, az más össze
függésben is érthető: ez a vidék nyitot
tabb volt Csíknál vagy Udvarhelynél: 
földrajzilag három oldalról román (és 
akkor még szász) tömb fogta körül, s 
munkaképes lakosságának egy számot
tevő része számára főképp a déli perem 
(Brassóval, távolabbról pedig a Regáttal) 
természetes vonzóerőt jelentett.

A célnak aztán szolgálatába állt a 
két világháború közötti román közigaz
gatás, amely a hatalom súlyával nehe
zedett rá -  messze tekintő előrelátással 
-  különösképpen a magyar felekezeti 
oktatásra, s az ortodox egyház, amely 
missziós hivatást látott az „elszékelye- 
sített” románok visszatérítésében. A 
háromszéki magyar oktatásügy törté
nete tele van ennek a folyamatnak az 
epizódjaival (az utóbbi időben megsza
porodott falumonográfiákban is bőven 
találunk erre adatokat), de én inkább a 
magam személyes tapasztalatát elevení
teném fel, azt, amit gyermekként meg
éltem. 1935-ben kerültem első elemibe, 
s épp abban a tanévben záratták be a 
Háromszék déli peremén fekvő, vegyes 
lakosságú szülőfalumban, Árapatakon
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az előző évben felépített református ele
mi iskolát, bennünket pedig a Regátból 
toborzott, magyarul egy szót sem tu 
dó tanítók vettek kezelésbe (ha a szü
netben magyarul megszólaltunk, nem 
egyszer szó szerint). Évtizedekkel ké
sőbb találkoztam ennek az élménynek 
a magyarázatával: a „vissza”-románosí- 
tási misszió támogatására létrehozott 
és I. C. Brátianu liberális pártja által 
finanszírozott Igazság című, egy bizo
nyos Ferenczi György által szerkesztett 
szentgyörgyi lapban olvastam egy lel
kes cikket abból az alkalomból, hogy a 
krajovai román tanítóképző egy egész 
végzős osztálya háromszéki iskolákba 
kapott kinevezést. (A lapról és szerkesz
tőjéről még a 80-as évek derekán írtam  
egy tanulmányt: Egy „igazi székely”, 
aki a román igazságra tette fel az éle
tét, amely 2000-ben jelent meg Erdélyi 
irodalom -  világirodalom című köte
temben.) És egy másik, szintén szemé
lyes élmény: Zalánban, ahol nagyapám 
volt lelkész, épp abban az időben kezd
tek hozzá önálló román ortodox egyház- 
község szerevezéséhez (és egyelőre egy 
harangláb építéséhez), annak a néhány 
falubelinek a számára, akinek a neve 
ugyan román volt, de maguk már nem
zedékek óta magyarul beszéltek, s akik 
a jegyző, a fináncok és a románosítási 
akcióba buzgón bekapcsolódott (egyéb
ként magyar) állami tanító „meggyő
ző” munkájának eredményeként most 
hajlandónak mutatkoztak egy-egy bolt
vagy kocsmaengedély fejében „viszsza- 
térni őseik hitére”.

A harmincas évek óta — hátrányunkra 
-  elég sokat változott arrafelé is a demog
ráfiai helyzet: a kollektivizálás idősza
kában Háromszékről is az ország messzi 
ipari területeire menekült a munkaké
pes székely falusi népesség, az 1968-ban 
létrehozott Kovászna megye pedig az ősi 
román közösségekre (többek között épp a 
Fábián Ernő számára közvetlen tapasz
talatot kínáló, Kovásznával egybeépült 
Vajnafalvára vagy az új megyéhez csa
tolt Bodza-vidék színromán települése
ire) támaszkodó „vissza”-románosítás 
közvetlen célterületévé vált. S hogy ez 
a cél -  az önmagára eszmélés rövid, me
gyei első titkárként Király Károly és né
hány közvetlen munkatársa neve által 
fémjelzett évei után — milyen eszközök
kel tört a megvalósítás felé, arra vonat
kozólag bőségesen találunk feljegyzett 
tényeket a Fábián Ernő-naplóban.

(Ezekből az előzményekből is érthe
tők bizonyára a mai Kovászna megye 
1989-es véres eseményei, az azóta eltelt 
idő megannyi román-magyar konfliktu
sa és az ottani magyar politizálás radi
kalizmusa.)

A másik vetületeként a naplófeljegy
zésekben követett problémának újra 
meg újra felbukkan a veszélyhelyzetbe 
került közösség védekező (vagy az egyén 
önvédelmi) gesztusainak regisztrálása. 
Ezek a gesztusok igen eltérőek lehetnek: 
az erőszakkal dacoló helytállástól („tedd 
a hasznos lehetőt” — írta annak idején 
Berde Mária), a „be a fejet a homokba”

passzivitásán vagy a nyolcvanas évek
re mind többeket hatalmába kerítő me
nekülési reflexen át egészen a minden 
emberi ta rtást feladó alkalmazkodásig. 
Fábián Ernő számára ezeknek az ese
teknek különös fontossága van, mert vá
laszt keres általuk arra a kérdésre, hogy 
a veszélyeztetett közösségben van-e elég 
erő a megmaradásra?

A naplóíró gondolatmenetében fon
tos helyet kapnak a belföldi események
re folyamatokra vonatkozó feljegyzések. 
Nyomon követi azt, hogyan viselkedik a 
hatalmi, a politikai elit: mennyiben ké
pes (vagy egyáltalán alkalmas) a nemze
tiségi probléma kezelésétől függetlenül 
az ország és a lakosság valós gondjainak 
megoldására, vagy miképpen szorítja le 
ezeket a gondokat a nyilvánosság szint
je alá. Megállapítása, hogy az ország ve
zetése egy mindenre elszánt és a Vezér 
kiszolgálását tekintve mindenre kész 
apparátus kezében van, amelyet egyet
len cél vezérel: saját pozíciójának biz-

Fábián Ernő

Naplójegyzetek
m S n - in n n

tosítása. Következésképpen nem csak 
hogy nem alkalmas, hanem nem is haj
landó arra, hogy az ország egyre súlyo
sabb gazdasági problémáira megoldást 
találjon. A 80-as évek utolsó harmadá
nak eseményei aztán már az agónia jel
zéseivel vannak tele, különösen a nap
lójegyzetekben többször is felbukkanó 
brassói felkelést követően, s más esetek
ben is, amikor a hatalom intézkedései 
már a legelemibb realitásokat is semmi
be veszik.

A Naplójegyzetek ben rögzített megfi
gyelések mozaikjaiból kirajzolódnak a 
túlélésre reményt ígérő külföldi esemé
nyek is. Fábián Ernő gondosan regiszt
rálja a kisebbségi közösségek sorsának 
világhelyzetére mutató eseményeket, 
egyrészt összehasonlításul azzal, amit 
itthon megélnünk adatik, másrészt mint
egy figyelmeztetésül arra nézve, hogy a 
kérdést sem a Nyugat, sem a gorbacsovi

úton elindult Szovjetunió nem hagyhatja 
figyelmen kívül.

Az eddigiekből talán világos, hogy 
Fábián Ernő naplójegyzetei nem egysze
rűen egy adott időszak eseményeit, életér
zéseit, problémáit megörökítő híradások, 
hanem egy nagyszabású műhöz éveken 
át rögzített feljegyzések. Szomorú, hogy 
nem adatott meg neki a diktatúra össze
omlása után az, hogy az említett vezér- 
gondolat mentén a szerteágazó anyagot 
szintézisbe foglalja. A 90-es években kö
zölt ugyan egynéhány fontos cikket, ta 
nulmányt (a Magyar Kisebbségben, a 
Korunk ban, a Helikonban, a Magyar 
Napló ban, az általa alapított és szer
kesztett Ige című lapban, egy-két gyűjte
ményes tanulmánykötetben), a napló ol
vasója azonban folyton azt érzi, hogy a 
feljegyzésekben rögzített tényanyag, a 
rögzítettekkel kapcsolatos elméleti meg
állapítások többre tették volna képes
sé. Veszteségeink közé tehát nemcsak 
a letiltás utáni években meg nem szü
letett tanulmányait, hanem az 1990- 
es évek első felében meg nem írt és a 
Naplójegyzetek be gyűjtött anyaggal meg
alapozott nagy művet is számon kell ta r
tanunk. Éppen ezért különösen fontos a 
romániai kommunista diktatúrát tanul
mányozó mai kutatók (és nem kevésbé a 
politikacsinálók) számára az, amit hát
rahagyott.

Befejezésül néhány szót szólnom 
kell a kötet gondozásáról. A Kriterion 
Romániai Magyar írók-sorozatában 
megjelentetett levelesláda-kötetek (A 
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond 
Társaság, A Helikon és a Szépmíves 
Céh levelesládája, a Gaál Gábor, Kuncz 
Aladár, Benedek Elek-levelezés) jegyzet
anyagának annak idején valóságos tör
téneti háttérképet kellett konstruálnia, 
nem egyszer ürügyként használva fel 
egyik-másik levél szöveghelyét. Most er
re már nyilván nincs szükség: a nyolc
vanas évek országos és nemzetközi ese
ményeire többnyire elég volt utalni, 
ugyanakkor példamutató az az aprólé
kosság, ahogyan a kötet gondozói a he
lyi eseményeknek utánajártak, az azok
ban szereplő személyeket azonosították. 
Nyilván így is csökkent a megmagyará
zást kívánó szöveghelyek száma, a jegy
zetanyag alapozó és további kutatá
sok felé nyitó jellege viszont ugyanaz. 
Különben ez a kiadás mintája is lehetne 
minden hasonló jellegű publikációnak -  
kutatók és kiadók számára egyaránt.

Egy dolog azonban -  bevallom -  hi
ányzott számomra, és azt hiszem, az ol
vasók -  s különösen az azokat további 
kutatási célokra használók — számára 
is hiányzik: egy megbízható tárgymu
tató, amelynek segítségével közvetlenül 
áttekinthetőkké válnak az egy tema
tikára vagy jelenségre vonatkozó, idő
ben viszont természetszerűen egymástól 
olykor távol eső feljegyzések. Egy ilyen 
tárgymutató arra is módot nyújtott vol
na, hogy Fábián Ernőnek a bevezetőben 
megfogalmazott vezérgondolata részlete
iben kibonthatóvá váljék.

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról
Aki a könyvet ma olvassa, az újra át

élheti vagy ha szerencsés volt, és későb
ben született, megismerheti a romániai 
kommunista diktatúra 80-as éveit, azt 
az állapotot, amikor az áldozat érzi: nya
kán egyre jobban szorul a hurok, hogy 
önfenntartó mozdulatai talán csak a le
vegő' utáni végső' kapkodás gesztusai, s 
amikor egy, közössége sorsán, lehetséges 
jövőjén töprengő', a maga vidéki elszige
teltségében is felelősen gondolkodó bele
kapaszkodik mindenbe, ami reményt ad 
a túléléshez.

Ezen túlmenően, azok számára, akik 
ma egy új nemzetstratégia új problémá
ival szembesülnek, a Fábián Ernő nap
lójegyzeteiben felsorakoztatott megfi
gyelések mentén óhatatlanul feltevó'dik 
az a kérdés, amellyel az 1920-as évek 
magyar nemzetstratégiájának formálói 
már szembesültek, s amelynek megoldá
sát Jancsó Benedek akkor így fogalmaz
ta  meg: „A területet elvehették tó'lünk, 
de azt kedvező' és szerencsés körülmé
nyek között, ha megjön az alkalom, visz- 
szavehetjük, mert az nem fog megsem
misülni. A hazát nem a hegyek, a folyók 
és a síkságok alkotják, hanem az embe
rek, akik benne laknak. Ha a magyar
ság az idegen elnyomás következtében 
e területeken részben vagy egészben el
vész, akkor el fogjuk veszíteni a terüle
tekhez való legerősebb jogcímünket is... 
A kulturális egységgel azonos nemze
ti identitást a párizsi békeszerződések 
nem szakították szét. Ellenkezőleg, ezt 
a faji, nemzeti és vallásos kisebbségek 
számára a békeszerződéseknek úgyne
vezett kisebbségi záradékában biztosí
tották is... Arra irányuló követeléseink 
jogosságát, sőt loyalitását sem vonhatja 
kétségbe senki, hogy testvéreink az ide
gen uralom alatt is jelenlegi számban, 
magyar műveltségben, vagyonúkban ne 
csak megmaradjanak, hanem saját ere
jűk mértékének megfelelően gyarapod
hassanak is.” (Az 1927-ben íródott elő
terjesztést idézi Bárdi Nándor: A „Keleti 
Akció”. Regio, 1995/3. 99-100.)

A cél ma sem lehet más: megmaradni 
magyarként a szülőföldön, s megtartani 
ez által -  amennyire lehet -  magyarnak a 
szülőföldet. Különben azoknak lenne iga
zuk, akik a sokszor abszurditásig menő 
elnyomást elviselni nem tudva, vagy egy 
jobb érvényesülés reményében „felcse
rélték -  ahogyan annak idején Fazekas 
János fogalmazott -  a nehéz magyar sor
sot a könnyű magyar sorssal”, vagy azok
nak a Regátba „kitántorgott” százezernyi 
magyaroknak, akiknek sorsát többek kö
zött Nagy Sándor egykori bukaresti lel
kész is megírta (A regáti magyarság. 
Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegy
zeteket írta Sz. Nagy Csaba. Kolozsvár- 
Sopron, 2000.) , s akik közül oly sokan 
választották -  önvédelemből -  a minél 
gyorsabb asszimilálódást.

Fábián Ernő naplójegyzetei egy har
madik útról szólnak: a szülőföldön való 
megmaradásról. És ebben is fontos lehet 
az ő tanúsága.

K Á B Á N  A N N A M Á R IA

Egyszerre fény gyú lt
Dsida Jenő Laterna magica 
című költeménye
A költemény előbb a Pásztortüzben, 

majd a Nagycsütörtök kötet Szerelmes 
ajándék című ciklusában jelent meg. 
Kétszeres ellentétre épül, a mindent bebo
rító sötétség és a fény, a végtelen magány 
és a szerelmes megtalált emlékképének 
az ellentétére. Az ellentétek egyben pár
huzamot is sejtetnek.

A vers három részre tagolódik.
Első hat és fél sorában mindjárt pár

huzamot érzékelhetünk: az alkonyodó, 
majd egyre inkább sötétbe merülő termé
szet és a lírai én egyre mélyülő magányá
nak a párhuzamát. Az alkonyt tapintá
si és látási érzetet keverő szinesztézia és 
megszemélyesítés teszi képszerűvé. A szí
nek lassan eltompulnak, az alkonyaiban 
egyneművé válnak. Előbb még borzonga
tó hűvös-kék szín borít el mindent, a ma
gányos ődöngő is kék úton jár, és bőrét is 
hamvas túlvilági kékség borítja, nyitva a 
transzcendens felé:

Az alkony lassan hűvös-kékbe sápadt 
s kék úton jártam ődöngó'n, magamban. 
Kezemre néztem: hamvas, túlvilági 
kékség imbolygott bőröm bársonyán is.
Majd elsötétül a táj, egyre sötétebbé vá

lik minden, és a sötétség olyannyira be
tölt mindent, hogy már hang sem hallat
szik, csupán a végtelen magány zenél:

Sötétbe mentem, mind nagyobb sötétbe. 
Aranycselló mély húrjain zenélt 
a végtelen magány.
A magánynak tehát hangja van, és nem 

akármilyen, mert zenél, de ez a zene szo
morkás, hiszen a cselló mély húrjain szó
lal meg. Van valami szokatlan és bizarr az 
aranycselló szín- és hangélményt társító 
megnevezésében. A mérhetetlen sötétség
ben, amikor minden elszíntelenedik, csak 
a hangszernek van, mégpedig csillogó szí
ne. De itt nem is a szín, hanem inkább a 
fémes hanghatás számít, amely a végte
len csendben akár fájó is lehet. Fájna is, 
ha a hanghatásokat a vers drámai jambu- 
sai ki nem egyenlítenék.

A kihalt tájon a sápadt és imbolygott 
igék mellett a jártam  és a mentem ige visz 
mozgalmasságot a színek játékába. Arról 
viszont nem kapunk hírt, hogy honnan 
hova történik elmozdulás, ugyanis itt az 
úton levés a lényeges, és az, hogy ez az út 
a magány útja.

A sötétségben és magányban eszmél- 
kedik a lírai én, és próbálja emlékezetébe 
idézni hajdani szerelmét:

................ Akkor megálltam
kinyújtott karral, mint világtalan 
kéregetó' s utánad tapogattam.

Kérdések sorával igyekszik a kedves
ről őrzött emlékképeket felidézni. A kér
dő névmások halmozása egyre türelmet
lenebbé teszi a keresést:

Milyen voltál és milyen volt a hangod?

hogyan néztél rám és hogyan szerettél? 
-jaj, elfeledtem.
Ez a rész intertextuálisan Juhász Gyula 

Milyen volt... című versét idézi, amelyben 
háromszor ismétlődik a Milyen volt kérdés 
a kedves más-más tulajdonságára utal
va. Dsida kétszer a milyen, kétszer pedig 
a hogyan kérdő névmás eszközéhez folya
modik. Míg Juhász Gyula háromféleképp 
ismétlődő kérdésében van egyfajta sze
mélytelen távolságtartás (Milyen volt sző
kesége, Milyen volt szeme kékje, Milyen volt 
hangja selyme), addig a Dsida-vers kérdé
sei személyesek, a kedvest szólítják meg, 
négyszer is, egyes szám második személy
ben: Milyen voltál, milyen volt a hangod, 
sőt a kedves és a lírai én viszonyára is rá
irányítják a figyelmet: hogyan néztél rám, 
és hogyan szerettél (engem). A lírai én te
hát nemcsak a lány vonásait, hangját ke
resgéli emlékezetében, hanem kettejük 
szerelmét is megpróbálja emlékezetébe 
idézni. Juhász Gyula a háromszor feltett 
kérdésre mindháromszor azonnal választ 
ad: nem tudom már. Rövid, lakonikus fe
lelet. Valójában a három szakaszból álló 
verset a három, szinte szó szerint ismétlő
dő kérdés és a három gyors válasz tagolja. 
Dsida ezzel szemben válasz nélkül hagyja 
a kérdéseket, amelyek egyre sürgetőbben 
követik egymást. Választ csak a negyedik 
kérdés után fogalmaz meg: jaj, elfeledtem. 
Juhász Gyula lakonikus válasza helyett a 
jaj indulatszó érzelmi többletet, fájó szo
morúságot visz a felelet tényszerűségébe. 
Az el igekötő pedig a cselekvés befejezett
ségét, lezártságát nyomatékosítja.

Juhász Gyula a rövid kérdések utáni 
rövid lemondó válaszhoz háromszor há
rom verssornyi cáfolatot fűz: a természet 
élénk színeiben, tavaszi hangjaiban még
is egyre inkább jelenlevőnek érzi szerel
mét. A Dsida-vers fájó, lemondó válaszát 
viszont egyre komorabb, téren és időn át
ívelő, vészjósló, fenyegető, kozmikus sö
tétséget sejtető természeti képek követik, 
amelyek még inkább kiemelik a lírai én 
magányát:

................ Csak az éjszaka
meredt felém a térben és időben, 
csak tücskök szóltak fekete mezőn 
és hajladozó nyárfák sugdosódtak.

A kozmikus sötétségben és végtelen 
magányban hirtelen gyúl ki a fény, de 
nem a Húsz év múlva című Vajda János- 
vers zárlatában megidézett módon. Az ot
tani tündöklő látomás helyett az egykor 
talán valóban bűvös lámpának számító 
laterna magica végső soron egyszerű esz- 
köziségével vetíti ki a lélek a kedves meg
idézhető emlékképét:

.. .Egyszerre fény gyúlt és a messzi égre, 
mint nagy vászonra berregő motor, 
zúgó, öles nyalábbal vetítette 
tűnődő lelkem -  lassú reszketőssel -  
lehúnyt pillájú alvó arcodat...
Az egykori szerelem nagyságát csak a 

mindent betöltő sötétségben hirtelen fel
villanó, már-már kozmikus sugarú fény 
érzékelteti. így válik a felidézett egykori 
szerelem -  amely a sötét jelen és a fénylő 
emlék ellentétét is magában hordozza -  a 
kozmikus magány ellentétévé is.

14



HELIKON

TÓ TH  M Á R IA

Fel, kis fácska!
M ár napokkal az orvosi vizit előtt 

lelkemet ünneplőbe öltöztetem. 
Felmérem, hogy a rendelőben nem 
szabad sokat fecsegnem, csak a lé
nyegest kell az orvossal tudatnom, 
hogy majd ő képes legyen koncent
rá ln i a rra , am i valóban nagyon fájó. 
Nem óhajtok személyes kapcsolatot 
kiépíteni vele, csak elorozni a tudásá
ból egy cseppet, miközben én eléje tá 
rom vegyes eszköztáramból a fontos
nak  véltet. Komoly játék. Szavakra és 
tünetekre menő. „Asszonyom, félek, 
pánikroham aim  vannak, itt, ott, am 
ott fáj, sajog. Maga fűzzön egy szál
ra  m indent és derítse ki a lényeget. 
Kezeljen. Jól van, tudom, hogy öregen 
m ár nem gyógyulok meg, m aga nem 
képes az idő kerekét visszafordíta
ni, de segítsen valamiféle túléléshez. 
É rti?”

Ülök az orvosi rendelő ajtaja előtt, 
egy vagyok a közel hetvenezer beteg
ből, aki ebbe a nagyüzembe bejár. 
Mellettem, szerényen, majdnem sze
gényesen öltözött, elaggott nők fü r t
je, van, aki hallgat, van, aki megállás 
nélkül fecseg, ezek lehetnek a nagyon 
magányos nők, akik otthon naphosz- 
szat hallgatnak. Van, aki virágot ho
zott, van, aki kávét, csokit, van, aki 
semmit, és dühödten löki ki a lel
ke mélyéről: „Kicsi a nyugdíjam, mi
ért, nekem ta lán  ad valaki valamit? 
Még az orvosságra se telik, nyomor
gok.” Lelki és fizikai bajok teljes ke
veredése. Nincs kiút. Hallok minden 
szót, de igyekszem nem percipiálni. 
Belemenekülök az öngondomba.

Napok óta készülök rá, hogy eszmét 
cseréljek ezzel a jó hatvanas nővel, az 
orvosnővel, azt lesem, hogy rám  néz
zen, és csak annyit kérdezzen tőlem: 
maga, Markovitsné asszony, hogy 
van? A nő nem nagy orvos, de ért va
lamicskét a homeopátiához, já rta s  a 
gyógynövények világában. S amikor 
végre bejutok a rendelő belvilágába, 
irdatlan  rendetlenséget látok. A szo- 
bor-nagy, a szobor-merev nő átöleli a 
vállam at és azt hadarja:

— M indjárt bepisilek, ugye vár egy 
kicsit?

És én, a szobor-tüneménynek m ár 
csak a h á tá t látom, a kétrészes ruha  
szinte feszül a hátán , a túlm éretezett 
combokon, m intha szét akarn a  p a t
tan n i rajta. Ez a nő bele van sulykol
va az ancungjába, arról nem is szól
va, hogy a ru h a  m ár régi lehet, m ert 
fáradt vajszínű, minden, csak nem fe
hér. M iután, percek múlva, visszatér, 
kezet mos és közli velem, hogy ő beteg, 
de hótbeteg. Érzem, hogy ez a nő most 
szánalm at vár el tőlem. S ott állunk, 
egym ással szemben, a lét peremén.

Két beteg nő, kideríthetetlen, hogy 
melyikünk van dögrováson. Nézem a 
testetlen, öreg arcot, mennyire sárgás 
színű, m ennyire k iürült. És hirtelen 
az megy bennem, hogy sajnálni kez
dem a doktornőt, elvégre ő is ember, 
akinek teste  van, szervei, m agánéle
te, izé, s aki pont engemet nézett ki 
m agának, hogy előttem tá rja  ki a lel
két. A lábam mellett, üvegekben v irá
gok hervadoznak, alig van némi víz 
az üvegek alján, a virágok celofánba 
gyömöszölve, haza is kell majd vinni 
őket. Az orvosnő felháborodott, hogy 
elvették tőle az asszisztensnőjét, m ert 
ő ezt a nádszál, vértelen nőt csak köl
csönkapta egy nálánál is betegebb 
kollégától, annyi haszna volt belőle, 
hogy kezelte a komputert. Neki pont 
tizenöt percet szánnak mindenik pá
ciensre, s ezzel rögtön előkeresi a fü
zetemet, benne e Földön lévő, fizikai 
léttörténetem . A nő kijelenti:

-  Lássuk csak akkor, milyen gyógy
szereket írók fel m agának - ,  s ezzel 
m áris működteti a kom putert, köny
vekhez kapdos, elnevezéseket, szá
mokat keresgél. Minden testi nyava
lyának száma van, úgy hívják: kod... 
Úszunk k ilá tásta lanu l a délelőttben, 
a lekoszlott rendelőben, én és az or
vosnő. A napok óta előkészített szö
vegem, aggályaim, félelmeim, vala
mennyi pánikroham om  ott ülepszik 
le a torkomban. Leteszem az asztal
ra  a doboz Lipton teát, m ert egyik al
kalommal közölte, hogy a vérnyomása 
m iatt nem ihat kávét. És ezek itt 1500 
lejt löknek oda neki havonta, akkor az 
ő tudása meg van fizetve? Amíg ír, ír- 
dogál, a keze enyhén remeg, toszogat- 
ja  az asztalon a teás dobozt. Még csak 
meg sem köszönte, amikor odacsúsz
ta ttam  neki.

És én még m indig reménykedem, 
hogy végre megajándékoz egyetlen 
kérdéssel: és akkor m aga hogy van? 
Az óra a falon kegyetlenül ketyeg, jó, 
nagy óra, hogy a páciensek világosan 
lássák, m úlik az idő, telik az élet, ajaj, 
de milyen gyorsan elillan. M agamban 
bukdácsolok, mondom az önmonológo
mat, asszonyom, mit kezdjek m agam 
mal, hogyan viselem el a napjaim at, 
m ert nekem egyenesen frászom van, 
a bulváron nem merek átkelni egyik 
oldalról a m ásikra. Mi ez, ha  nem fó
bia? Nézem a szobormerev jelenség 
nyakába akaszto tt sztetoszkópot, ta 
lán rászánja m agát, hogy levegye on
nan, hogy mímeljen egy vizsgálatfélét, 
hogy odanyomja a hideg fémet, ahol 
az átlagpolgárnak a szíve dobog (az 
enyém nem, m ert nekem horizontá
lisan elfekvő szívem van), hogy meg
nézze, percenként m ennyit dobban. A 
k ínaiak  negyvenféle pulzust külön
böztetnek meg. Pusztán egy pulzus
ból diagnózist á llap ítanak  meg. De 
Kína fenemód messze van tőlünk. Én 
itt várakozom sorsomra Romániában. 
És ráadásul a pulzus nem nyavalya, 
hanem  tünet, ez szabályozza a napi 
közérzetemet. M inderre hiába vára
kozom, a szobormerev nő nyújtja fe
lém a receptemet, egy hónapra el va
gyok intézve, mehetek ak ár világgá 
is. Megroggyant lélekkel, megrogy- 
gyant lábbal vonulok kifelé a rendelő
ből.

De nem adom fel, van itt egy m a
gángyógyszertár, egy Kanadából ha
zatelepült nő, Lukrécia asszony mű
ködteti. Bekopogtatok hozzá és jó 
drágán kanadai növényekből való 
gyógyszereket vásárolok tőle. Az egész 
Romániában egyetlen ilyen gyógy
szertár van. Én ebben a nőben bízom, 
ez figyel rám , ez segíteni ak ar rajtam . 
A ztán beugrik valam i, pont most olva
som K arinthy Ferenc naplóját, az írja, 
amikor egy m am ut autóban keresztül- 
kasul beutazta K anadát, m indenütt 
kopár, szürke, palásán rétegezett he
gyeket látott, s főleg kopár tájat. Ha 
Lukrécia asszony patikája dugig tele 
kanadai növényekből való gyógysze
rekkel, azok vajon hol virágzanak, hol 
terem nek, m ert valahol elő kell for
dulniuk. Ezen most nem vacillálok, 
m ert a kanadai gyógyszerek hatnak , 
jót tesznek, m ár aradi családomat is 
innen gyógyszerelem. Elbúcsúzom 
Lukrécia asszonytól, kivonulok a vil
lanegyed utcájára, és minden élőlény 
generál gyógyítójában bízom, im át 
mormolok m agam elé. És akkor h ir te 
len történ ik  valam i, mellém szegődik 
egy kóbor angyal, aki most pont nem 
őrködik, hanem  az olyan kitudott sen
kire figyelmez, amilyen én vagyok. 
És tisz tán  hallom a fülemben a romá
nok kedvenc b iztatását, am ikor vala
ki m aga a la tt van: fel, kis fácska, fel!
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Hány fokos a beszéd láza?
Farkas Wellman Endre Lucius 

Domitius lázbeszéde című kötete esetében 
az lenne a legkönnyebb, ha belehelyez
kednénk a címadó vers diktálta macsós 
perspektívába. Tény, hogy kétségtelenül 
vérbő alaptónusban szóló versekről van 
szó, de számomra sosem érdekes az egy
értelmű szempont, sokkal inkább azt ke
resem, hogy mitől -  vagy mitől nem -  
mozognak azok a rejtett síkok, amelyek 
révén a szöveg rabul ejt, fölém kerekedik 
vagy éppen semleges marad. Ha azonban 
a szövegek megírása között jelentős idő 
telt el, eleve törésekre felkészülten kez
dünk olvasni.

A Lucius Domitius lázbeszéde váloga
táskötet, tartalmazza a már régebbi kö
tetekben megjelent versek egy részét is. 
Tíz évvel ezelőtt Farkas Wellmann Endre 
Kulipendium című kötetének negatív kri
tikáját Orbán János Dénes reakciója tette 
emlékezetessé: „Nem csoda, hogy az erdé
lyi olvasók, akik egy prűd irodalomhoz vol
tak szokva, megrökönyödtek a Helyőrség 
színre lépésekor. Voltak, akik tudtak vál
tani, és elfogadták vagy megszerették ezt 
a diskurzust -  talán magukra ismertek -, 
voltak, akik nem. Magyarországon példá
ul a franc sem ütközött meg ezen. Húsz év 
múlva itt sem fog senki.”1 Nem kellett el
telnie húsz évnek, elég volt tíz, és teljesen 
megszokott ez a fajta beszédmód.

Egyetértek Szabó Róbert Csabával ab
ban, „hogy ez a könyv (és a könyv szer
kesztési módja) nem emeli ki, vagy leg
alábbis kevésbé tartja fontosnak az 
obszcenitást fő témává emelni.”2 Mert 
tényként leszögezhetjük: az obszcenitás, 
kelíő funkciót töltve be a szövegben, ki
válóan tud működni. Ez azért lehet fon
tos, mert az Előretolt Helyőrség ars poeti
cáját mindig ezen a ponton érte a legtöbb 
támadás. Azonban ez rég nem kritikai 
szempont, már a Helyőrség sem erre fó
kuszál, következetesen értelmeződik át 
Farkas Wellmann Endre recepciója is.

2009 az Előretolt Helyőrségnél a vá
logatáskötetek éve volt (Király Zoltán: 
Férfifiók, László Noémi: Papírhajó, Lövétei 
Lázár László: Árkádia-félé), így ebben a 
kontextusban számomra az a kérdés, mi
ért volt fontos a Lucius Domitius lázbeszé
dének kiadása, hiszen a ’75-ben született 
Farkas Wellmann nem rendelkezik akko
ra szövegkorpusszal, ami ténylegesen in
dokolná a szövegek rostálását. Mivel új 
szövegből van a legkevesebb, az érdekel, 
hogy miben rejlik a nóvum, ami Wellmann 
eddigi költészetét előre lendíti, illetve ma 
mitől hathatnak a régebbi írások, hiszen 
akárcsak az obszcenitás, a további fő mo
tívumok (férfi-nő viszony, vágyak) sem 
akarnak témává emelkedni, inkább csak 
(sablonos) keretet nyújtanak egyfajta le
hetséges mögöttességnek.

Ha az egyszerű olvasói benyomásomat 
írom le, Wellmann kötetével az a fő prob
lémám, hogy nem érzek késztetést arra, 
hogy visszatérjek bizonyos sorokhoz, új
raízleljem, meg akarjam jegyezni, irigy 
és féltékeny legyek arra, hogy miért nem 
én fűzöm így a mondatokat, miért nem
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tudom én ilyen erőssé tenni, kiforgatni, 
megsemmisíteni vagy újra életre kelteni 
a szavakat. Nem kaptam újat eme vérbő 
szerepeket próbálgató poétikától.

Ennek ellenére, nem feltétlenül tartok 
valamit rossznak, csak azért, mert ér
dektelen maradok vele szemben. A kötet 
erényének tartom például a pontos, jól si
került szerkesztést. Elsősorban azt, aho
gyan a három rész (Az Anna-érzés, Jód 
kisasszony, Lucius Domitius lázbeszéde) 
egy szépen ívelő hangulatiságot mutat: 
érzésfoszlányokból induló, elzüllő, végül 
a lázbeszéd víziószerűségében felerősödő 
gondolati görbe látszik kirajzolódni. Eme 
hangulatgörbe hatása viszont legtöbb
ször azért marad el, mert helyenként az 
erőteljes képiség indokolatlanul váltako
zik a közhelyességgel. Míg a Ballada tor
zó című szövegben szándékosan formálja 
a kontextust ez a fogalmazásmód („szere
tem a közhelyeket, látod,/ bennük emlé
kezem léted, valóságot”), addig más helye
ken mondhatni töltelékszerűen csúsznak 
be olyan mondatok, melyek azonnal ron
csolják a szöveg (egyébként meglévő) stí
lusbeli színvonalát. Ez történik például 
A lelkiismeret aluljárói című szövegben, 
amit ennek ellenére a kötet egyik legsi
kerültebb darabjának gondolok. A kilenc 
részre osztott írás második része (A nő a 
szemgolyóban) Bunuel Andalúziái kutyá
jának szemgolyós jelenetére emlékeztet. 
Az olvasót bevonja a sorok szürreális ví
ziója, melyben a megelevenedő nőalak 
csarnokvízben mossa lábát, majd a tudat 
szivárványát bőrrepülőn utazza be. Ezen 
erőteljes hatás okán vannak fenntar
tásaim, hogy miért fokozódik a banali
tás szintjére a következő, harmadik rész: 
„naponta várlak így, én, a báva/ és te nem 
vagy sehol se, kincsem,/ szeretni kevés 
vagyok, ölni gyáva,/ üres a lét nélküled, 
üres minden” (Szonett. Az érdem harma
dik oldaláról).

A három rész közül az Anna-ér- 
zése k tűnnek a legösszetettebbnek. 
Hajszálvékony érvként azt is elfogadom, 
hogy lévén ez a kötet legterjedelmesebb 
része, komplexebbnek tűnik, lényegesen 
több aspektust mutathat a másik kettő
höz mérten. Azonban sosem lehet szem
pont a terjedelem. Mondhatni jól bevált 
költői recept szerint vannak ezek a ver
sek összegyúrva: váltakozik az írásra 
történő reflexió, a költői szerep definíci
ója, mindezt áthatja némi fájdalmas ön
kereső kísérlet, múzsák, istenek, csilla
gok, és persze vannak nők is bőségesen. 
Felbukkan azonban a többlet a jól átgon
dolt, precízen fogalmazott versbeszédben, 
mely leginkább bizonyos élethelyzetek
ben felvillanó érzésfoszlányokat próbál 
megragadni. Az Anna-érzés lényegét leg
inkább Kurt Schwitters Virág Annája fe
lől tudnám megragadni: „Tudod-e, Anna, 
tudod-e már?/ Hátulról is olvasható vagy, 
s te, te mindeneknek/ legpompásabbika, 
te hátulról ugyanaz/ vagy, mint elölről: 
<a-n-n-a>”. Az Anna-érzés végig ott buj
kál a sorok mögött („aki ott állt háttal a 
vers mögött/ a múlt-rajzolata foltos vász-

Fa r k a s  w e l l m a n n  En d r e

Lucius Domsrius U / ri szí ni

non/ visszatartja a színeket/ s kontúrja 
átüt a hiányon”), így folyamatos oda-visz- 
sza játék hatja át a szövegeket, és bárho
gyan is forgatjuk őket, következetesen az 
érzések erősödő-eltompuló ciklusának al
goritmusába ütközünk. Végig ott húzó
dik egyfajta párnakönyvszerűség, test
szöveg ismételt egybeíródási kísérlete. 
Következetesen gyakran kapnak női ne
vet az érzések (Kata noteszébe, Nóra asz- 
szony kanalára, Elektra), és múzsaként, 
művésznőként, kékharisnyaként, kurva
ként vagy szeretőként köszönnek visz- 
sza a nők. Az olvasó leginkább azt a ge
neráló erőt keresné a férfi-nő viszony 
poétikai minősítése által, ami egyfaj
ta választ ad a kérdésre: szavak által ki
vé, mivé akar válni valaki eme szándé
kosan állandósított (erotikus) útonlevés 
által. Hiszen a kötetben úton vagyunk 
Brassótól Budapesten át Néró Rómájáig, 
vonatállomásokon várjuk a történéseket. 
Azonban üresen maradnak a kérdések
nek azon helyei, amelyek továbbgondo
lásra késztetik az olvasót. Hogy mi lehet 
a nyitja? Magyarázat lehet az is, hogy az 
Anna-érzések próbálgatása, a velük va
ló kísérlet a teljesség vágyára törekszik, 
ami nem teljesül be az egy, igazi Anna je
lenléte hiányában: „ha Anna visszajönne 
egyszer/ szétfolyna a nikkel a pocsolyák
ból/ szőkesége mutatná a tükröt/ egy ki
talált és szebb/ másvilágról” (Az Anna-ér
zés). Ez a lappangó hiány, a visszafojtott 
indulatok töltik fel a szövegeket a szük
séges dinamikával. Mindazonáltal a sző
keség -  mint az Anna-érzés vonzata -  fo
lyamatosan visszatérő motívum a Juhász 
Gyula-parafrázisokban (A vágy vissza- 
kézből, Primitív parafrázis), melyekhez 
viszont ismételten nem tudok eredetisé
get társítani.

A Jód kisasszony cím alatt összegzett 
középső szövegek azok, melyek legke
vésbé akarnak többletet mutatni. Nyelvi 
bravúrokra építkező versekről van szó, 
amelyek játékos illékonysággal fogalmaz
nak meg léthelyzeteket. S hogy miért il-
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lékonyak? Mert folyamatosan a kocs
mák felé tartva, mámor után kutatnak. 
Hiszen Jód kisasszony is csak egy álla
pot: „amelyben együtt éljük néhanap/ a 
magányt meg. És a másnapot” (Jód kis
asszony).

Ehhez képest vajon mi újat hoz a 
Lucius Domitius lázbeszéde? Ezek a ver
sek azok, melyek eddig nem jelentek meg 
kötetben és idó'beli keletkezésük szerint 
is a legújabbak. Az elsó'dleges eltérés a 
másik két részhez képest nem más, mint 
a tudatosság -  a kötet kontextusában 
pozitívumként hathat, hogy az eddigi ér
zésfoszlányok helyett immár jól konstru
ált szerepjátékkal szembesülünk: a ró
mai császáréval, Lucius Domitiuséval, 
azaz Néróéval. Persze, a lázbeszéd termé
szetéből fakadóan kínálja, hogy a vízió
szerű képvilágba csak mértékkel helyez
kedjünk bele, tartsuk magunkat távol 
a szövegtói, ne higgyünk neki, lévén, 
hogy ez ugyanolyan illékony állapot le
het, mind maga Jód kisasszony. Ez azért 
is lehet ígéretes olvasói játék, mert a láz
beszédre reális aspektusok rétegződnek. 
Egyrészt a folyamatosan visszatérő öni
rónia győzi meg helyenként az olvasót a 
lázbeszéd hihetőségéről („testemet látom 
vérbe fagyva,/ micsoda művész veszett 
el most velem” -  Lucius Domitius lázbe
széde), másrészt a tudatosság kihangsú
lyozása bizonytalanít el: „tiszta tudattal 
nézem a lángokat, a tüzet/ s az őrületet, 
ahogyan egyre nő”. A római tűzvész ide
jében járunk tehát, mely legkevésbé sem 
új irodalmi tematika, ezért lehet olva
sói igény, hogy új köntösben mutatkozzék 
meg a közismert téma.

Farkas Wellmannál azért tűnik elvesz
ni a szerepjáték lényege, azért marad meg 
arrogánsnak szereppróbálgatás szintjén, 
mert mögötte nincs tematikai elmozdu
lás a korábbi szövegekhez ké-pest. Az ars 
poetica receptje ebben a részben is áthat
ja a szövegeket, melyek folyamatosan az 
írás problémájával küzdenek. Ezért lehet 
szükség külön kiegészítő jegyzet a lázbe
szédhez (L. D. jegyzete önnön lázbeszédé
hez), ezért születik vers a versről (L. D. a 
versről). A lázban következetesen bukkan
nak fel, válnak látomássá a szerelmeket 
idéző emlékképek is (Aktéról és a szerelem
ről, De amore), a szenvedély, a feslettség 
és a harag motívumai között oszcillál
va, ahogyan ez eddig is nyomon követhető 
volt. Bár itt különösen kiemelném a szöve
gek dinamikáját, szerkesztésük, koncep
ciójuk átgondoltságát, az alapvető tema
tikai nóvum hiánya különösen kiérződik, 
nem tesz jót a válogatáskötet kontextusá
nak. Elvárnánk, hogy Lucius Domitius be
szédének magasabb legyen a láza.

Farkas Weltmann Endre: Lucius 
Domitius lázbeszéde. Erdélyi Híradó 
Kiadó-Ráció Kiadó, Kolozsvár-Bu- 
dapest, 2009.

Jegyzetek

'httpV/www. korunk.org/?q=node/ 
8&ev=2000&honap=10&cikk=6409

2 http://maszol.ro/szinkep/a_lazbeszed_ 
pontossaga_2010_08_13.html
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Végtelen történetek 
a „terra caliente” világából

„A minap azt akartam, hogy a regényben, amin éppen dolgozom, [Maqroll] egy 
Marokkóba tartó hajóra szálljon fel, amely nagyon könnyen robbanó, ezért nagyon ve
szélyes foszfátokat szállít. Elhiszi, hogy hallottam Maqrollt, amint figyelmeztet? »Várj 
csak, ne légy meggondolatlan! Nem kerülhetek Marokkóba! Marokkóban keres a rend
őrség a perzsa szőnyeges ügylet miatt, amit Abdul Basurral, a hajók álmodójával bo
nyolítottam le.« »Hát akkor milyen irányba kellene hajóra szálljon?« »Tunéziába.« »Jól 
van, akkor legyen Tunézia. «”

(Részlet Francisco Goldmannak az Álvaro Mutisszal készült interjújából, Bomb 
Magazine, 74/Winter/2001. A szerző fordítása.)

A kolumbiai Álvaro Mutis magyarul 
megjelent kisregényeit a Maqroll, az 
Arbocmester nekibuzdulásai és hányat
tatásai két kötete tartalm azza. A köte
tekben szereplő hét kisregényt 1986 és 
1993 között írta. A kötetek külső borí
tója szerint Mutis a huszadik századi 
latin-amerikai klasszikusok közé ta r 
tozik, Borgesszel és García Márquezzel 
együtt, akik előtt fejet is hajt a regény
folyamban. Regényfolyam, mert a hét 
kisregény Maqroll, az Árbocmester kö
ré épül, aki hajózási társaságok üzleteit 
bonyolítja, aranyat keres Amirbarban, 
csempészettel és egyéb, soha nem egé
szen törvényes dolgokkal foglalkozik.

A regényfolyam keretét a történet je 
lenében zajló események szolgáltatják. 
Keretnek nevezem, mert az éppen tör
ténő események csak háttérül szolgál
nak az „igazi” történeteknek, ugyanis 
ezek nyújtanak alkalm at a mesélésre, 
a naplók és levelek felolvasására. Nem 
elhanyagolható azonban a keret sem, 
hiszen a „tierra caliente” (tűzföld) gyö
nyörű hátteret nyújt az éppen soron 
következő történetnek. Ahogy a sze
replőknek is szükséges a megfelelő 
hangulat és társaság életük eseménye
inek elmeséléséhez, ugyanúgy az ol
vasónak is kell a tűzföld csodája, hogy 
oda tudjon figyelni ezekre a történetek
re és valamennyire meg tudja érteni 
őket. Mert mondanom sem kell, tőlünk 
távol eső dolgokról van szó -  amelyek 
soha nem végződnek jól. Bármilyen vál
lalkozásba is fognak a szereplők, min
dig kudarcot vallanak. Az olvasó egy
két történet u tán rájön erre, és nem is 
vár sikertörténeteket. Magától értető
dő lesz, ugyanúgy, ahogy a szereplők 
számára m ár az elejétől fogva az, hogy 
itt nem a kalandok a fontosak, hanem a 
mögöttük meghúzódó, kicsit szomorkás 
életérzés, ami viszont mindig újabb ka
landhoz vezet. Ez abból derül ki, hogy 
mindig m ár a történetek elején meg
tudjuk az adott vállalkozás kudarcba 
fulladását, mégis fontos marad a mód, 
ahogy megtörténtek az események. A 
Xurandó folyón, az aranybányákban, a 
tramp steamereken, Amirbarban és a 
többi helyszínen történtekkel a szerep
lők ugyanazt mesélik el: hogy lehet túl
élni az életet -  bármennyire közhelye
sen is hangozzék ez.

Ennek lehetősége az arab hajós, 
Abdul Basur és Maqroll barátságában 
villan fel, amihez több ember is kapcso
lódik: Basur családja, a két hajós kü
lönböző ügyletei alatt megismert em
berek, Alejandro Obregon, a regény 
világán kívül is létező kolumbiai festő, 
és a Mutis nevű (!) narrátor, aki több 
történetnek az elbeszélője. A barátság 
azt jelenti esetükben, hogy bárhol le
gyenek, bármilyen üzletet is kell félbe
hagyjanak egymásért, ha szükség van 
rá, gondolkodás nélkül egymás segítsé
gére sietnek. Általában a segítség egy 
történet meghallgatását jelenti. Olyan 
kapcsolatról van szó kettejük között, 
amely megbírja azt is, hogy közösen 
szeressenek egy trieszti, magyar szár
mazású nőt, Ilonát.

A szerelem egyébként soha nem bo
nyolult ezekben a történetekben. A nők 
nem gyönyörűek -  kivéve Abdul lány
testvéreit de mindig valamiért kivé
telesek, nem birtokolni akarják a férfi
akat, hanem örülnek azoknak a ritka 
pillanatoknak, amikor együtt lehetnek 
velük. Nincsenek kizárólagos kapcso
latok, egyetlen nő sem egyetlen férfié, 
és egy nőhöz sem tartozik csak egy fér
fi. Sőt, néha a szereplők hálásak egy
másnak, amikor valamelyik átvesz a 
másiktól egy túl hosszúra nyúlt kap
csolatot. A nők mindig a megmentő sze
repét töltik be a férfiak életében, álta
lában egy-egy üzlet teljes kudarca után 
Maqroll és Abdul valamelyik nőismerő
süknél húzódnak meg, amíg újabb lehe
tőség nem adódik. Ez alól egyetlen ki
vétel Ilona, aki ugyanazzal foglalkozik, 
mint a két férfi, csak néha veszélye
sebb és hihetetlenebb kalandokba mer 
bocsátkozni. Sokkal erősebb egyéniség, 
mint az Árbocmester és Basur, és alap
jában véve nincs is szüksége társra, ta 
lán ezért annyira természetes, hogy 
ketten osztoznak rajta.

Bár azt mondtam, hogy távoli világ 
történeteit olvashatjuk, mégis úgy tű 
nik, hogy nem is annyira egzotikusak 
a történetek. Sőt, így elmesélve akár 
közhelyeseknek is tűnhetnek. Például 
a második kötet egyik utolsó törté
netében Maqroll életébe belép az akkor 
m ár halott Ábdul gyermeke, Dzsamil,

» » >  folytatás a 18. oldalon
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akit anyja látatlanban bíz Maqrollra, 
hisz ennek a bizalomnak csak az Abdul 
által elmesélt barátság az alapja. A 
gyermek nem egészen egy év alatt tel
jesen felforgatja Maqroll életét, ugyanis 
először alakul ki benne a felelősség ér
zése valaki irányában. A gyerek visz- 
szakerülését az anyához csapásként 
éli meg, am i m iatt eltűnik a term észe
téből az a hajtóerő, am i mindig újabb 
kalandokra serkentette addig. A teljes 
kiüresedését a barátai akadályozzák 
meg, akiknek elmesélheti ezt a tö rté 
netet. Ezzel az utolsó történettel válik 
teljesen világossá a sok ébren és me- 
séléssel töltött éjszaka értelme. A sze
replők azért mesélnek, írnak  levelet 
és naplót, hogy tovább tudják folytat
ni a m indig kudarcra ítélt életüket.

A regény cselekményét az elme
sélt történetek viszik előre, és nem 
az éppen folyamatban levő történé
sek. A szereplők közé tartozik  az el- 
beszélő/író is, vagy fordítva, az elbe
szélőhöz csatlakozik Maqroll, Abdul 
Basur, és a „kvartett negyedik tagja”, 
Gabriel García Márquez is -  Gabo, 
ahogy Mutis emlegeti. Mindegyik el- 
beszélő/szereplő másképp mesél. Az 
első kötetben m ár eddig több irodalmi 
műből is ismerős elbeszélői eljárással 
indul a történet, az elbeszélő m egta
lálja Maqroll jegyzeteit egy antikvá- 
rium i könyv fedelébe csúsztatva, és 
ezeket közli, anélkül, hogy változtat
na rajtuk. A második kötetben azon
ban m ár teljesen összemosódnak a re 
gény szereplői a regény világán kívül 
is létező egyénekkel. Annyira otthono
san mozognak egymás környezetében 
ezek az emberek, hogy nem ennek az 
elbeszélői technikának a kibogozásá
val fogok foglalkozni, hanem  inkább a 
benyomásaimat írom le az elbeszélők
ről.

Mutis elbeszélőként kicsit okosko
dó, néha felvág irodalmi és mitológi
ai műveltségével, kikacsint az olva
sókra, m integy jelezve, hogy itt ő az 
író. Szabadkozik: „Remélem, hogy já 
ratlanságom  folytán nem vész el e 
szerelem varázsa, az a fájdalmas és 
tünékeny igézet, ami -  bárm ily fu
tó és képtelen szerelem is ez -  még
is azoknak a soha el nem múló legen
dáknak  a rokonává teszi, amelyek 
évszázadokon á t bűvöletbe ejtettek 
m inket Püram osz és Thiszbé históri
ájától T risztán  és Izoldáén át Marcel 
és A lbertine történetéig.” Tesztel: 
„Úgy döntöttünk, segítünk neki né
hány gin-tonicot készíteni. Végigment 
köztünk, hogy kinek-kinek odanyújt
sa a poharát: olyan volt, m intha a 
Borges felidézte arany Afrodité lé
pett volna oda hozzánk, hogy megáld
jon bennünket.” Olvastunk-e Borges- 
verseket? Aforisztikus, de soha nem a 
m aga szakállára: „Dante azt mondja,
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nincs nagyobb fájdalom, m int a nyo
m orúság közepette felidézni a bol
dog időket.” Sokkol: „Ez arról szól, 
hogy Obregon ta lá lta  meg a m ocsár
ban az Árbocmester holttestét, am i
kor eltévedt ott Flor Estévezszel, s a 
jelek szerint éhen és szomjan haltak , 
miközben a k iu tat keresték az ingo- 
ványból. Lássuk csak, hogyan mesél
te el Gabo:...” O az az elbeszélő, aki 
megnehezíti az olvasást, aki kifejezet
ten  az irodalmi érdeklődésű olvasókat 
akarja  próbára tenni. Egyszóval ide
gesítő. És kikerülhetetlen. Ha m ár az 
ember olvas.

Abdul B asur leveleiben benne van 
egész titokzatos személyisége. Arab 
kifinomultsága, m uzulm án mivol
ta , ami nem akadályozza meg a leg
finomabb rum  kiélvezésében vagy a 
legszebb nő irán ti vonzalmában, tör
téneteiből is kiérezhető. Márquez ő 
Márquez. Még abban a féloldalas tör
ténetben is, am it az Árbocmester ha
láláról ír  -  Mutis szerint tú l sejtelme
sen ahhoz, hogy tényleg elhiggyük 
neki Maqroll halálh írét.

Maqroll tö rténetei élvezetesek. A 
végtelenségig lehetne olvasni. Az ol- 
vasó/ember mindig reménykedik, 
hogy h a lá lh íre  nem igaz. M ert ha  
igaz lenne, akkor csak véges számú 
há trahagyo tt levél és naplótöredék 
m aradna u tána , és a tö rténetei be
fejeződnének. Pedig ezek a tö rténe
tek  alkotják a regényfolyamot. Soha 
nem lehetünk benne egészen bizto
sak, hogy valóban azt olvassuk, am i 
tö rtén t, m ert az im plikált szerző szó
lam a m indig elbizonytalanítja a so

ron következő tö rténet mesélőjének 
szólamát. Vagy a tö rténet h itelessé
gét kérdőjelezi meg, vagy az elbeszé
lő mesélőkészségéhez fűz hozzá va
lam it, á lta lában  azonban a történet 
töredékességére hívja fel az olvasó fi
gyelmét. Ez a töredékesség a regé
nyek folyamán egyre jobban felszá
molódik, m ert a szereplők sokszor 
ugyanarról az eseményről szám olnak 
be, m ás nézőpontból, azonban soha 
nem állítható  teljes bizonyossággal, 
hogy egy adott ponton a szóban forgó 
tö rténet egészét ism erjük. Könnyen 
megszokható, hogy bárm elyik pilla
natban  előkerülhet egy újabb infor
máció, am i felforgatja az addig k ia la
ku lt képet. Ennek ellenére az olvasó 
és az elbeszélt világ között nem tá 
volság keletkezik, hanem  a tö rténe
tek  m ondhatni függőséget okoznak. 
M utis az idézett interjúrészletben 
arról az élményéről számol be, hogy 
Maqroll-lal beszélget, am ikor ír ró
la. Ugyanez tö rtén ik  az olvasóval is. 
A M aqroll-A bdul-G arcía M árquez- 
Mutis k v a rte tt anny ira  ismerős és

szerethető lesz, hogy m aga az olvasó 
is szívesen ül le egy jó m inőségű fe
hérbor és Mercé asszony mallorcai le
vese mellé, hogy m eghallgasson egy 
újabb tö rténete t az életükből vagy 
egy m ár rég lezárt ügyet lásson telje
sen új m egvilágításban.

Á lvaro  M utis: M aqroll, a z  Á rboc
m ester n ek ib u zd u lá sa i és h á n ya t
ta tá sa i 1-2., N órán  K iadó, 2008.,
2009.

Gabriel García Márquez és Álvaro Mutis
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A szerző: Azzal volt baj, ahogy a hazaiak az azonos

ságomhoz közeledtek. Az eló'feltételezéseikkel. Amivel 
a honban nem büszkélkedhettek, annak siker-sztori
nak kellett volna lenni, és az író saját hangja sem volt 
elég, valami testületnek, vagy nagyobb egységnek a ne
vében kellett volna szólnia. Ha, mondjuk, német, angol, 
francia stb. író vagyok, akkor mindez nem fordul elő. 
Fellépek az illető nemzet kultúrintézetében, és kielégí
tem annak a nyelvnek az ismeró'it, valamint a közöt
tük forgolódó sznobokat [...]

Az olvasó: Valahogyan csak kell rendszerezni. Én is 
szeretem, ha tudom, hogy a regény vagy vers, amit ke
zembe veszek, spanyol, vagy orosz, vagy kínai író műve.

A szerző: Persze. De ha csak az országhatárok a mérv
adók, akkor azok, akik az anyaország nyelvén más or
szág határain belül írnak, más országok irodalmához 
tartoznak.

Az olvasó: Mégis csak számít a lakhely. Ha az illető 
író huzamosabban tartózkodik más országban, akkor 
annak a szelleme, divatjai, szempontjai előbb-utóbb ér
vényre jutnak alkotásaiban.

A szerzó': Ilyenformán lehetne chilei, grönlandi, fok
földi, luxemburgi stb. magyar író. A földgömb felének 
államait fel kellene sorolni, mert annyi fele széled- 
tünk. És minden személynév mellé kis összefoglalót 
biggyeszteni a hozzá tartozó terület kultúrájáról, po
litikájáról, valamint hegy- és vízrajzáról.

Az olvasó: Ez képtelen érvelés.
A szerző: S az nem képtelen érvelés, hogy a 

Magyarországon élő írók azért magyarok, mert ennek 
az országnak az észjárását, történelmét, ízlését képvi
selik? Ha történetesen Kotzebue írja a Bánk bánt, at
tól Kotzebue August Friedrich magyar drámaíró len
ne, lett volna?

Az olvasó: Attól még nem, ez igaz. Kotzebue nem írt 
volna magyarul, a németül írt Bánk bán német törté
nelmi dráma lenne.

A szerző: Tűz. Tűz. A magyar írót mindenekelőtt az 
határozza meg, hogy magyarul ír. Elvégre az írás első
sorban nyelvi teljesítmény. Ezáltal tudják a művet tak
sálni azok, akik a nyelvet érzékeikkel és tudatukkal 
bensőségesen ismerik.

Az olvasó: Az ország gondolataiban, érzéseiben, tem
peramentumában való otthonosság csak számít azért?

A szerző: Igen, az is fontos, de ezek már majdnem 
irodalmon kívüli szempontok. A romantika állította 
ezeket igazából központi helyre, a kommunista rend
szer pedig, mely azt mondta, hogy olyan irodalom ré
sze az országnak, amely felett teljhatalmat gyakor
iok, visszaélt a hatalmi szemponttal. Magyar írónak 
azt fogadta el, akit fizethetett, bírságolhatott, és min
denek felett nyíltan vagy burkoltan befolyásolhatott. 
Országhatárra azért volt szüksége, mert erőszakszervei 
csupán azon belül működtek kielégítően. Ha valaki a 
határon kívül telepedett le és írt műveket, különö
sen, ha a hatóság engedélye nélkül, és még különöseb
ben, ha a hatóság ellen írt, az lehetett ugyan író, de 
csak földrajzi minősítéssel. Ami azt is jelentette, hogy 
sajátossága, eredetisége a nevéhez biggyesztett helyi il
letőségben csúcsosodik. Másban talán nem is -  ha fi
gyelsz a sugallatra.

Az olvasó: Vagyis a határon kívülinek hivatalból nem 
lehet más azonossága. Csak ilyen vagy olyan magyar 
író lehet -  szemben a határon belülivel, akinek nincs 
szüksége jelzőre, mert ő magától értetődően valósá
gos. Első osztályú. A jelzősök viszont fapadosok. [...]

KARÁTSON ENDRE: Mitől magyar író a m a
gyar író? MŰHELY, 2011. 1. szám.
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ZENE ÉS HIT
A (zene)szó erejébe vetett Hit

A zene ősidőktől fogva szo
rosan kötődik a szavak fogalmi 
vagy festői jelentéséhez. A zene 
a felsíró újszülöttel kezdődik, de 
rögtön utána a szavak hanglejté
sével folytatódik. Innen kezdve a 
kettő elválaszthatatlan egymás
tól. Sokan, sokszor bizonyítot
ták, hogy a legősibb zenékben, 
az emberiség hajnalán már ma
gyarázta egymást a zene és a szó. 
E kettő együtt nem Hit kérdése: 
TERMÉSZETI JELENSÉG. A 
zene szavakban akar megnyilat
kozni, a szavak minduntalan ze
nébe hajlanak át. Világosan ér
zékeljük ezt az „éneklő” nyelvek 
esetében. Mindennapi beszédünk 
éneklő hajlama, a hangulati into
náció hullámzása minket is em
lékeztet a hajdani egységre. A 
népi hangszeres zene hátterében 
is énekelt dallamok húzódnak 
meg. A hallgatók felidézhetik az 
ismert szövegeket. így képzelet
ben helyreáll az ősi egység. Az 
ÉNEKMONDÓK kifejezésben 
benne is van ez a belső harmó
nia: a fogalmi elkötelezettségű 
szavak és a fogalmi jelentéstől, a 
konkrét értelmezéstől elszakadt 
zene között.

Az ÉNEKMONDÁS mai na
pig ott van a legkülönfélébb ze
nékben. Hol előbukkan, hol 
időlegesen eltűnik. Éppúgy meg
találjuk az operák recitativói- 
ban, mint a 20. század elején a 
Schoenberg által kezdeményezett 
Sprechgesangban (Pierrot lunai- 
re, op. 21). Innen csak kis lépés 
a zenére rábeszélt szövegek al
kalmazása a cselekmény megma
gyarázására (Narrátor). Szívesen 
nevezném ZENEMONDÁSNAK. 
Előzményét a romantikus me
lodrámában találjuk meg. 
Folytatását a manapság oly na
gyon elharapózódott tévéműso
rok zene per beszéd egymást fedő 
(gyakran zavaró!) polifóniájában.

Sokan hittek, hisznek az 
ABSZOLÚT ZENÉBEN. Valami 
olyasmiben, amit az égvilágon 
semmilyen beszélt vagy írott uta
lás nem zavar meg hallgatása 
közben. Ilyenkor szokás csodá
lattal emlegetni a nagy ELVONT 
MŰVEKET, mint például a Die 
Kunst der Fügét. Hadd idézzem 
fel Walter Kolneder Bach lexi
konjából (Budapest, 1988): A mű 
100 éven át viselte azt a bélyeget, 
hogy „absztrakt”, „csak szemnek 
való kotta”, csak „nézni való ze
ne”. Ezeknek a spekulációknak

a 16 éves gimnazista Wolfgang 
Graeser vetett véget -  bár nagy- 
zenekari hangszerelésének, a 
Tamás-templomban 1927. jun. 26- 
án Karl Straube vezényletével le
zajlott előadásáért négy évet kel
lett küzdenie -, mert „sikerült 
Bach csodálatos művét az előad- 
hatatlanság egyházi átkától meg
szabadítania”. Azóta a Fúga mű
vészete a repertoár szilárd része. 
El tudjuk képzelni, mennyi szóra 
volt szükség, hogy Bach remek
műve ide eljusson?! Zenét magya
rázó, elfogadtató, népszerűsítő, 
írott és mondott szavakra gondo
lok. Mekkora hit kellett mindeh
hez? És előzmények sora is kellett 
hozzá: az a fantasztikus folyamat, 
amely a romantikus zene korától 
kezdve szinte állandóan szavak
kal igyekezett a zenét FOGALMI 
JELENTÉSŰVÉ FORMÁLNI. 
Beethoven a Pastoral-szimfóniá
ban már bejelzi ezt a később any- 
nyira elharapózott zenei prog
ramadást. Berlioz 1830-ban 
bemutatott Fantasztikus szimfó
niájának már olyan részletes szó
beli magyarázatát adta, hogy az 
már szinte egy miniatűr önélet
rajzi novella benyomását kelt
heti a hallgatóban. Schumann 
is közli Berlioz-tanulmányában, 
de meghökkenésének is han
got ad: „Eddig a program. Egész 
Németország elengedte volna ne
ki. Az ilyen útmutatókban min
dig van valami méltatlan, valami 
sarlatánszerű. Az öt főcím min
denesetre elég lett volna, a rész
letezett körülmények, amelyek a 
zeneszerző személye miatt — aki, 
hisz maga élte át a szimfóniát — 
szintén érdekelnek, a szóbeli ha
gyomány útján is elterjedhettek 
volna.” És ezt éppen Schumann 
írja le, aki oly sokszor és bőbe- 
szédűen utal saját műveire, sze
mélyes élményeire is és persze 
kedvelt zeneszerzőire, mint pél
dául Schubertre -  annak éppen 
Schumann megtalálta -  remek
műveire. Talán éppen Schumann 
a zene-szó legelső nagy hívője. 
Tőle idézzük: „Elmondta nekem 
egy zeneszerző, hogy munka köz
ben folyton egy a patakban sod
ródó pillangó képe merült fel 
előtte. Ez adta a kis műnek azt 
a gyöngédséget és naivitást, ami
lyennel a kép a valóságban bírha
tott.” Nyilván saját művére gon
dolt Schumann.

TERÉNYI EDE
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Számos magyar állami művészeti ki

tüntetést adtak át a március 15-i ün
nep alkalmából Budapesten. Erdélyből 
Balázs Imre József költő, irodalomtörté
nész, a Korunk főszerkesztője és György 
Attila író, publicista, a Székelyföld szer
kesztője részesült József Attila-díjban; 
Páll Lajos költőt, festő- és grafikus- 
művészt a Magyar Köztársaság Kiváló 
Művésze díjjal tüntették ki. A Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze dí
jat kapott Senkálszky Endre; Hatházi 
Andrást és Péter Hildát, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház művészeit pedig 
Jászai Mari-díjjal jutalmazták. További 
József Attila-díjasok: Bednanics Gábor, 
Berg Judit, Beszédes István, Domonkos 
István, Elek Tibor, G. István László, 
Géczi János, Körner Gábor, Lábass 
Endre, Szécsi Noémi és Sári László. A 
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 
díjjal tüntették ki Kovács István költőt, 
műfordítót, történészt, Rostás-Farkas 
György írót, költőt, újságírót, valamint 
Temesi Ferenc írót, műfordítót, színmű
írót. Kossuth Nagydíjjal jutalmazták 
Nemeskürty István irodalomtörténészt;

Kossuth-díjat vehetett át, többek közt, 
Czakó Gábor író, publicista, Kristóf 
Ágota író, Makkai Ádám író, költő, mű
fordító, nyelvész, Földes László “Hobo” 
előadóművész, dalszerző.

eJancsó Noémi-emlékestet mutatott 
be az Alteregó Irodalmi Előadócsoport 
a fiatalon elhunyt költő születésnapján, 
március 7-én.

Kovács András Ferenc Alekszej 
Pavlovics Asztrov hagyatéka című ver
seskönyvét mutatták be március 11-én, 
Kolozsváron. A szerzővel Láng Zsolt be
szélgetett.

A Giacomo Leopardi olasz köl
tőről elnevezett díjjal tüntették ki 
Olaszországban Szőcs Géza költőt, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultú
ráért felelős államtitkárát “költői, drá
maírói, elbeszélői és politikusi érdeme
iért”. Az elismerést március 17-én, az 
olasz egység 150. évfordulója alkalmá
ból rendezett ünnepségen nyújtották át 
Leopardi szülőhelyén, Recanati város
ban.

A Korunk Akadémia kreatív írás mű
helyének tagjai mutatkoztak be a ko

lozsvári Bulgakov kávézóban, március 
18-án. Felolvasott: Bodor Kinga, Borcsa 
Imola, Fischer Botond, Mihály Zsombor, 
Posztuly Tünde, Rácz Tímea, Veres 
Anna.

A  Magvető Kiadó és a Korunk 
Akadémia György Péter író, esztéta, 
egyetemi tanár Apám helyett című kö
tetét mutatta be Kolozsváron, március 
25-én. A szerzővel Balázs Imre József, a 
Korunk főszerkesztője, Morcsányi Géza, 
a Magvető Kiadó igazgatója és Selyem 
Zsuzsa író, esszéíró beszélgetett.

B uda Ferenc költő, műfordító volt a 
vendége az Alteregó Csoport szervezte 
Alkalmi ars poetica estnek Kolozsváron, 
március 26-án. A rendezvényen bemu
tatkozott a Holnap Kiadó is.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör március 28-i ülésén Király Farkas A 
Boldog utca hava és egyéb elbeszélések 
című rövidpróza-kötetét mutatták be, a 
szerzővel Szántai János beszélgetett.
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Arab közm ondás
VÍZSZINTES
1. Gyűrűszerű tárgy. 7. Zuhog az 

eső. 13. ... Bikila; legendás etióp atlé
ta. 14. Észak-erdélyi folyócska. 16. C. 
Levi műve. 17. Magyar megyéből va
ló. 18. Alapfokú. 20. 476-ig tartott. 21. 
Gyík formájú farkos kétéltű. 24. Orsó 
közepe! 26. ... right!; Minden rendben! 
(angol). 27. Kopasz, lombtalan. 28. Az 
antimon vegyjele. 29. Rendben, cim
bora! 31. Házkulcs nélkül az utcán 
marad. 34. A Balaton vizét leveze
tő csatorna. 35. Hajójavító medence. 
37. Futár, hírnök. 38. Tagol, részek
re bont. 39. Kubai író (Lisandro). 41. 
New York-i operaház népszerű ne
ve. 42. Vélő, gondoló (népies). 43. 
Könnyű testmozgás. 44. Dózis, por
ció. 45. ... Ekberg; filmszínésznő. 47. 
Kerület, röviden. 49. Szemöldök jelző
je lehet. 52. Magyar...; Kolozs megyei 
település. 53. Vigadó, bálterem. 55. 
...-Gull (Sue műve). 56. Kissé alágör
nyed! 57. Frissül. 59. Sziget, franci
ául. 60. Helyhatárok! 61. Dán bioké
mikus (Henrik Carl Peter). 62. Az 
első magyar újság szerkesztője volt 
(Mátyás). 64. Opus, röviden. 65. Kősó.

67. Merengve gondolkozik. 69. Arab 
közmondás második, befejező' része. 

FÜGGŐLEGES
1. Elegyedő. 2. Durva posztófajta. 

3. Friss, ropogós. 4. A Baleár-szige- 
tek része. 5. Kicsinyítő képző. 6. Arab 
közmondás első része. 8. Zanzafej! 9. 
Gogol írása egy érzékszervről. 10. 
Dél-amerikai cserje. 11. Román te
repjáró. 12. Húst aprító. 14. így is be
cézik Ilonát. 15. Eme párja. 18. Fial 
az állat. 19. Milánói sportklub. 22. 
Alkalmazás, röviden. 23. Papa, an
golul. 25. Dudás nép. 28. Szedi a lá
bait. 30. Díszítő, dekoráló. 32. Szeszes 
ital. 33. Mely személyt? 34. ... veszede
lem; Zrínyi eposza. 36. Táblára írnak 
vele. 38. Szlovák városka. 40. A jel
zett időtől kezdve. 42. Adél beceneve. 
45. Emeletről a földszintre kéret. 46. 
Kettő a négyzeten. 47. Káposztafajta. 
48. Pózna. 50. Francia zeneszerző 
(Édouard). 51. Csont lékelésére szol
gáló eszköz. 53. Kocsiszín. 54. Hajtás. 
57. Naptár és óra is van ilyen. 58. 
Dalolászás hangjai. 61. Német sör
márka. 63. Bő. 65. Csendes hon! 66. 
A múlt idő egyik jele. 67. A mangán 
vegyjele. 68. Párosán szebb!

BOTH LÁSZLÓ

69

A Helikon 6. számában közölt Nagy István cí
mű rejtvény megfejtése: Erdős táj, középen nagy 
fával; Karám, boglyákkal.

5 9 4 8 4 1 0  0 0 0 0 6 5  1 1

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap

G )
COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY
A la p ú m  >i flMOSJ

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Miniszterelnöki Hivatal 
Communitas Alapítvány

•B^*km tó;-SZtiaA <5Yf ISTVÁN Főm űnkatáts: Szw-kasttdség: P A P P  ATTILA ZSOLT: tórsművészetek
KAHÁeSÓNVI ZSÖI.T K iK Á tA  LÁ SZLÓ  D EM ETER  ZSUZSA: kritika NAfíY MÁRIA: olvasószerkesztő

HVMifc titk'Ar: STGMONP ISTVÁN SZÖ C S ISTVÁN MÓZRS ATTILA: próza BÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkestefeí

Számítógépe« tardokí.?: JíAtíY MARLA; nyomtatja ;> .Mfezlótfalttsi KW Miklós református sajíókitóponi 
A szerkesztőség mine: 400247 Cluj Napocn, str. Campern ül. Postafiók 245, telefon. (004'02(54 401000, tetefWtVu: «W4) 02454 4:41 577, villiímposta: k\mri.heíík<w®grnaita»n» 

A HELIKON alapítványi támogatással jeleink-meg — kiadja,a ROMÁNIÁI ÍROK SZÖVETSÉGE tSSN 4:220- 628# Honlap, tvww.belikon.ro


	2011-04-10 / 7. szám (573.)����������������������������������

