
§  „megtudhatod, mivé lesz, felszikráznak a vereségek”

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK. KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON 

XXI. ÉVFOLYAM 20U. 9. (575.) SZÁM -  MÁJUS 10.
ára 2 lej

Piéta a csicsókeresztúri római katolikus templomban

• Gy. D ávid G yula Joh an n es N achtigallról
• Papp A ttila  Zsolt: Saját Frankhon
• Szőcs István: Jegyzetforgácsok
• Sigm ond István: M olekulák 3.
• B ogdán L ászló -  Vaszilij Bogdanov: Apám
• A ntal Balázs: Védő versek
•  A NAGY KILOM ETRIK

KÁNTOR LAJOS

Kolozsvár 
nagy korszaka
Történetileg nézve természetesen máshol kellene keres

nünk Kolozsvár nagy korszakát, és nem a 20. század hat
vanas éveinek végén, a hetvenesekben. Csakhogy az iroda
lom -  és az irodalmi élet -  nem követi szolgaian a históriát. 
Viszonyuk sajátos vagy éppen ellentmondásos. Az ellent
mondások persze az irodalmon, az irodalmi életen belül is 
nyomon követhetők. Szilágyi Domokos 1968 nyarán ezt írja 
Méliusz Józsefnek, Bukarestbe: „...nem tudom, hogyan le
hetne közömbösíteni a sok szart, amely itt 15 év alatt te- 
remtó'dött, ez a legszomorúbb az egészben. Én legalábbis 
enyhén kétségbeejtó'nek látom a helyzetet, nálunk és most 
különösen, Darvaséknál meg általában, de az az ő bajuk -  
ó'k igazán nem panaszkodhatnak a lehetőségekre. De az, 
hogy 15 év alatt nem nevelődött ki (sőt!) egészséges, valami
revaló irodalmi közvélemény, amelynek a szava nyomna a 
latban -  nagy szegénységi bizonyítvány, és, főleg, utánpót
láshiány. Van viszont helyette áskálódás, egymáshasába- 
látás, nagymagyarság, antiszemitizmus, koncért vicsorgó 
elvi csata, becstelenség, amit akarsz. Nagyon veszett dolgo
kat akarok írni. No, meglátjuk.”

A levél Vargyason íródott, vagyis a történésektől távol, de 
bizonyos információk birtokában. Megköszöni Méliusznak a 
„Bastille-levelet”, amely Sziszt fölfrissítette („már ahogy a 
megkavart pöcegödör fölfrissíthet”); a megtörtént — és vár
ható — változásokra is találunk utalást: Szilágyi Istvánt 
„fölkenték az Utunk főszerk.-helyettesévé -  Szabó Gyula 
meg várja a trónust”; a romániai magyar írók bukares
ti, az írószövetség Kiseleff úti székházában lezajlott konfe
renciáján a két irodalmi lap, a kolozsvári Utunk és a ma
rosvásárhelyi Igaz Szó párthű vezetőit, személyesen a két 
főszerkesztőt, Létay Lajost és Hajdú Győzőt kritikai össz
tűz alá vették a jelenlévők, s ennek nyomán Létay távoz
ni készült az Utunk éléről (az ő helyére kerülhetett volna 
Szabó Gyula). Szilágyi Domokos elmarasztaló megjegyzése 
Balogh Édgárról, a Korunk főszerkesztő-helyetteséről („köz- 
veszélyes”), nyilván Hajdú Győző hívének, védelmezőjének 
szól. (B. E. véleményének megváltozására Hajdúval kap
csolatban közel két évtizedet kellett várni, ám ebben nem 
volt egyedül; Czine Mihály is sokáig a nemzeti vonal kép
viselőjének látta az Igaz Szó főszerkesztőjét.) Ugyanebben 
a levélben olvassuk: „Küldtem valami verset az Utunk-nak, 
és most várok.” Föltehetőleg az Ez a nyár címűről van szó 
(Szilágyi István közölte, még augusztusban); a hülyének, 
áldottnak, utálatosnak, remeknek, megszokottnak és hihe
tetlennek minősített nyárról írja Szilágyi Domokos, proféti- 
kusan:

> > > > >  folytatás a 2-3. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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folytatás az 1. oldalról

Bőkezűen visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárazság a ta r
solyában. Jeget könnyezik és búzával szőkére érleli a 
napocskát, búzavirággal kékre az eget.

Ingyen idillel indult és most megijedt -  ingyen idillel, desz
tillált bűbájjal, kasztrált kacagással —  de jaj, utó
lag be sokba kerül az ingyen idill!

Otthontalan a nyár, ez a nyár, nem tudja, hogyan fejezze be 
magát, mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még 
nehezebb.

A bizonyára erdélyi, romániai alaphely- 
zetbó'l induló vers emberiség-poémává nó'
-  egy korszak pontos látleleteként. A köz
vetlen politikai háttér (amelyről a vers 
nem beszél) közismert, a különleges hely
zet egész Közép-Kelet-Európát jellem
zi, amelyből Ceau§escu Romániája egye
lőre kedvezően jön ki -  és ez átmenetileg 
(az átmenet néhány évig tart!) a romá
niai magyarságnak is kedvezni látszik. 
Noha alig két hónap telt el azóta, hogy 
maga Nicolae Ceau§escu pártfőtitkár a 
Központi Bizottság székházában durván 
elmarasztalta a nacionalizmus bűnében 
a magyar értelmiségi vezetőket -  időse
ket és minket, fiatalabbakat egyaránt —, 
a Varsói Szerződés csapatainak prágai 
bevonulása (a román kimaradás!) után 
kénytelen engedményeket tenni, magyar 
intézményeket engedélyez, megalakul a 
Kriterion Kiadó, élén Domokos Gézával, 
megindul a bukaresti televízió magyar 
adása, lehetővé válik néhány önálló ma
gyar iskola elindítása.

Mi történik Kolozsvárt? Noha a megbí
rált főszerkesztők a nemzetközi helyzet
re való tekintettel helyükön maradnak
— Létay pártutasítást kap a visszatérés
re (több hónapos távoliét után) - , a lapok 
(köztük az előző válsághelyzetet, 1956-ot 
követően újraindulhatottKorwn&, az 1957- 
ben létrehozott gyermeklap, a Napsugár) 
fellélegezhetnek; a Kriterionnak erős fi
ókszerkesztősége formálódik; koráb
ban megbélyegzett, börtönviselt embe
rek, mint Dávid Gyula, Páskándi Géza, 
Veress Zoltán, a szociológus Venczel 
József (az egyetemen), a jogi végzettsé
gű, a középiskolai tanárságból is elcsa
pott Mikó Imre intézményi szerephez jut
hatnak. Lehetővé válik a két világháború 
közti erdélyi irodalom — polgáriként hát
térbe szorított -  értékeinek, az Erdélyi 
Helikon és a Pásztortűz íróinak újra-meg- 
becsülése, kiadása (Dsida, Kuncz Aladár, 
Tamási, Reményik Sándor). A már 1961- 
ben útjára indított Forrás-sorozat, a fia
talok bemutatkozását segítő vállalkozás 
most már a Kriterion égisze alatt való
sággal ontja az elsőkönyveseket. Költők, 
prózaíró-jelöltek mellett fórumhoz jutnak 
az elmélet felé fordulók: 1968 decemberé
től megjelenik az Echinox című egyetemi 
diáklap, a havi 24 oldalból három jut a 
magyar szerzőknek-szerkesztőknek, ma
gyar nyelven (egy oldal német nyelvű), s 
az évek során olyanok váltják egymást 
a szerkesztői funkcióban, mint Tamás 
Gáspár Miklós, Egyed Péter, Szőcs Géza. 
Egy évtizeddel később, 1978 áprilisától, 
a kolozsvári napilap, az Igazság szomba
ti számaiban ifjúsági oldal kap helyet, 
Fellegvár cím alatt, és ezt egy éven be
lül Szőcs Géza ugyancsak közéleti irodal

mi fórummá szerve
zi. Már 1956 végétől 
Gaál Gábor Kör né
ven működik, vál
takozó irányítással, 
az írószövetség ko
lozsvári fiókja, illet
ve a Kolozsvári írók 
Társasága (1968) mel
lett az a (korábban 
Makszim Gorkijról el
nevezett) heti alka

lom, amelyben mindenekelőtt az egyete
men, főiskolákon tanulók révén a holnapi 
írástudók nevelődnek. (Mai utódja Bretter 
Kör néven, a Bulgakov kávéházban-kocs- 
mában tartja felolvasásait.) És ne felejtsük 
kiemelni: 1974-ben, Kriterion-kiadvány- 
ként kerül az olvasók kezébe a Szövegek és 
körülmények című antológia, a Bretter-ta- 
nítványok csoportos bemutatkozása.

Intézményeket soroltam, vagyis lehe
tőségeket az irodalmi élet szervezésére. A 
művek közlésének és a találkozásoknak a 
lehetőségeit, kereteit, amelyeket érdemle
ges tartalommal megtölteni nyilván csak 
az arra érdemes írástudók képesek. Erről 
pedig jobbak, sokkal jobbak mondhatók, 
mint ami Szilágyi Domokos idézett leve
léből volna következtethető. Maga az a bi
zonyos júliusi bukaresti tanácskozás, az 
Utunk és az Igaz Szó közlési szokásainak 
kemény bírálatával ellentmondott az iro
dalmi közvélemény és az utánpótlás hiá
nyának. Felütöm Lászlóffy Aladár A het
venes évek című, 1971-ben a Kriterionnál 
kiadott verskötetét, és benne ezt a dedi- 
kációt találom: „Öreg Lajos barátomnak 
harcos telek végén és bunyós tavaszok 
előtt szeretettel Ali”. Kétségtelenül pon
tosan fogalmaz Lászlóffy Aladár, valóban 
harcos telek (tavaszok, nyarak, őszök) 
után voltunk, és a „bunyónak” korántsem 
volt még vége. Szisz levelében az utalás 
„Darvasék”-ra egy előző „bunyó”, az ún. 
„kettős kötődés” romániai visszautasítá
sának kikényszerítését juttatja eszünk
be, amelybe többek közt Domokos Gézát 
is beugratta, beleparancsolta a pártköz
pont. De talán elmondható, hogy a po
litikai és irodalmi sajtó nagy részén át
futott „pártos-hazafias” állásfoglalások 
tették részben lehetővé, hogy 1968. júli
us 9-én Bukarestben végre összegyűlhes
sünk, a Hivatal megengedje a „szeparáci
ót”, magunk között vitathassuk meg saját 
dolgainkat. (A döntéshozatal joga per
sze nem adatott meg.) A Kriterion azon-

Titánszobor-töredék a Király utcai Múzeum udvarán 
(ma az egyetem Francia Intézete)
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ban megszületett, és a Balladák könyve 
(Kallós Zoltán gyűjtése) olyan kezdetet 
jelentett kiadványai sorában, amely az 
erdélyi magyar történelmi múltat meg
szólaltató Fehér Könyvekben, a Tékában, 
a világirodalmat behozó Horizont-soro
zatban, a Romániai Magyar írókban, 
a Forrásban és sok egyébben folytató
dott. A Kriterion vállalta a mi, Láng 
Gusztávval közösen írt (eredetileg az 
MTA Irodalomtudományi Intézete felké
résére készült) Romániai magyar iroda
lom 1945-1970 című összefoglalásunkat 
is -  újabb kemény „bunyóknak” biztosítva 
alkalmat. De azért második kiadásra is 
sor kerülhetett, 1973-ban; csak a román 
fordítását nem engedték megjelenni.

Amellett, hogy a Kriterion-könyvek je
lentős részét a kolozsvári fiókszerkesz
tőségben szerkesztették (Dávid Gyula, 
Csiki László, Egyed Péter), a szerzők 
többsége is (bizton állíthatjuk) itt élt. 
Egyszerre legalább három nemzedéke az 
erdélyi magyar íróknak, tudósoknak. Kós 
Károlyt 1973 decemberében, 90. születés
napján a Kolozsvári írók Társaságában, 
a román kollégákkal együtt köszöntöt
tük. Köztünk volt még az egykori heliko
nista Bartalis János, a Gaál Gábor fölfe
dezte régi korunkos Nagy István, Kacsó 
Sándor, a Brassói Lapok hajdani legendás 
szerkesztője, a Termés-körből Horváth 
István és Kiss Jenő; László Dezső, az 
Erdélyi Fiatalok egyik alapítója; az 1948- 
ban felszámolt (és csak 1990-ben újrain
dult) Erdélyi Múzeum-Egyesületet sze
mélyében is képviselő nyelvész, Szabó T. 
Attila, az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár alap-szerzője. Régi idők tanúi közé 
számított az irodalomtörténész Jancsó 
Elemér és persze a Pozsonyt Kolozsvárral 
összekötő Balogh Edgár.

A hetvenes évek nyitottak igazán ka
put a Nyugatra távozottak és az erdélyi
ek között. A Nemzetközi PEN meghívójá
val többen is átléphettük a „vasfüggönyt”, 
sőt bizonyos esetekben arra is nyílt lehe
tőség, hogy egykori erdélyiek az emig
rációból itt közölhessenek; Cs. Szabó 
László évekkel hamarabb jelent meg a 
Korunk második folyamában, mint a 
Nagyvilágban. Tőle idézhetem, sokadszor, 
egy 1980-ban írt leveléből, hogy mindin
kább egyetért azzal a „hitemmel”, hogy 
„a mai erdélyi irodalom, a maga összes
ségében, jelentősebb, mint a két világhá
ború közötti. De ne felejtsd el, amit mond
tam: a Helikon hagyományának a vállán 
állnak az új apostolok.”

Kik voltak ezek az új apostolok? Itt 
most csak az akkoriban Kolozsvárt élőket 
sorolva -  függetlenül attól, hogy az „apos- 
tolságot” vállalták-e vagy sem -, tekin
télyes névsor áll össze: Kányádi Sándor, 
Bajor Andor, Panek Zoltán, Deák Tamás, 
Fodor Sándor; a hatéves börtönt és a bu
karesti kényszerlakhelyet letudva, 1974- 
es áttelepedéséig itt élt és írt (szerkesz
tett) Páskándi Géza; a Forrás-szerzők, az 
ún. első és második nemzedék alkotói kö
zül Veress Zoltán, Bálint Tibor, Lászlóffy 
Aladár és Csaba, Szilágyi Domokos 
(1972-től 1976-os kányafői öngyilkos
ságáig), Palocsay Zsigmond, Jancsik 
Pál, Szilágyi István, Bodor Ádám, Csiki 
László, (Köntös) Szabó Zoltán, Sigmond
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István, Kocsis István, Király László, 
Mózes Attila, Bállá Zsófia. (A sor per
sze hosszabb.) És ha a nevekhez ezek
nek az éveknek visszhangos könyvei
méit is hozzáadjuk (Fától fáig, Búcsú a 
trópusoktól, Zokogó majom, Kő hull apa
dó kútba, Plusz-mínusz egy nap, Kék far
kasok -  és négy drámacím: Vendégség, 
Tornyot választok, Bolyai János estéje, 
Öreg ház) -  gondolom, kezd kikerekedni 
a magyarázat, hogy honnan a merészség 
Kolozsvár nagy korszakáról beszélni. (A 
Tornyot választok és az Öreg ház Harag 
György rendezésében itt került színre.) 
Mindehhez még érdemes hozzáolvasni a 
folyóiratok sikeres számait, súlypontja
it (a Korunknak a hetvenes években ke
véssé kellett szégyenkeznie — nem úgy, 
mint az ötvenes évekbeli közlései miatt!), 
az Utunk jó néhány novelláját és versét, 
de kritikai írásait is hasznos fellapozni, 
nem utolsósorban a Napsugárban szárba 
szökkenő' gyerekirodalmat.

Értékelés és kritika: a „nagy korszak” 
történetéhez hozzátartozik -  azt hiszem, 
nem szerénytelenség ezt állítani -  az

1971 és 1983 között Kolozsvárt működte
tett Pezsgő-díj. Az ötlet Láng Gusztávtól 
származott, a kivitelezést együtt vál
laltuk, s rövidesen bekapcsolódott a ko- 
molylyá vált játék szervezésébe, a be
szélgetés menetének és az eredménynek 
a publikálásába az Utunk kritikai rova
tának szorgalmas, a maga módján lelki- 
ismeretes szerkesztője, Marosi Péter. A 
díj megszületésében szerepet játszott az 
1970-es országos írószövetségi díjak iga
zságtalannak vélt elosztása, pontosab
ban Szilágyi Domokos korszakos jelen
tőségű kötetének (Búcsú a trópusoktól) 
mellőzése. Az úgymond aktív és bizonyos 
(magyar viszonylatban országos) tekin
téllyel rendelkező kolozsvári irodalmáro

kat hívtuk csapatba, és a megszólítottak 
rá is álltak a alkalmi (évente ismétlő
dő) társulásra; nem az életkor, a beosz
tás, hanem a vélt kritikusi rang volt az 
irányadó, így állt össze a „pezsgőző” tá r
saság, Földes Lászlóval, Szőcs Istvánnal, 
Marosi Péterrel, K. Jakab Antallal, Láng 
Gusztávval és a történet mostani meg- 
idézőjével. A stabil hatok (az alapítók) tu
lajdonképpen csak két alkalommal ül
hettünk össze, 1973-tól halálesetek, 
(sértődött) kilépések, távozások tizedel
ték (hatodolták) a díjosztókat, majd úja
kat hívtunk be a társaságba. Sorrendben 
Tamás Gáspár Miklóst, Bretter Györgyöt, 
(Marosi erősködésére, Bretterrel párban, 
de már hetediknek) Rácz Győzőt, Mózes 
Attilát (mert Láng 1979-ben kivonult a 
csapatból) és Egyed Pétert. Még egy név
sor kívánkozik ide, annak jelzéseként, 
hogy miért lett akkora tekintélye, mond
hatni a hivatalos elismeréseknél nagyobb 
rangja a csak pezsgővel járó díjnak. Az 
adott év legjobb, egy (több) üveg pezsgőre 
érdemesített irodalmi alkotásának szer
zői így sorakoztak egymás után: a drá

maíró Páskándi Géza, Lászlóffy Aladár 
(A hetvenes évek), Szilágyi Domokos 
0Sajtóértekezlet), Sütő András (Istenek és 
falovacskák), Bodor Adám (Plusz-mínusz 
egy nap), Szilágyi István (Kő hull apadó 
kútba), ismét Lászlóffy Aladár (A hétfejű 
üzenet), Panek Zoltán (A földig már lépés
ben), Bálint Tibor (Zarándoklás a panasz
falhoz) és Pusztai János (A sereg), Székely 
János (A nyugati hadtest), Köntös-Szabó 
Zoltán (Kár volt sírni Jeruzsálemben), 
Kenéz Ferenc (XYZ), Király László 
(.Amikor pipacsok voltatok).

A hetvenes évek legelején még jó ke
délyű (1973 januárjában elhunyt) pezs
gőző társunk, Földes László („bátyusma
darunk” -  ahogy szerette megnevezni

magát) egy másik, jóval szélesebb kört, 
a kolozsvári irodalmi-művészeti éle
tet megpezsdítő ötletnek volt a Pezsgő
díjnál korábbi kigondolója: a két vi
lágháború közti időben Erdélyben is 
élénk kávéházi életet akarta visszahoz
ni Kolozsvárra. Az ő kitartásának és az 
írással is foglalkozó megyei pártember
nek, Tompa Istvánnak, Tompa hivatali 
kompetenciájának köszönhetően szüle
tett meg a város szívében, a Főtér sar
kán nyitva tartó (Centrál, Melody stb.) 
vendéglő emeleti termében, a hatva
nas évek második felében a COLA; ra
vasz rövidítésben a Clubul Oamenilor de 
Litere §i Arte, vagyis az írók és művé
szek klubja. Tagkönyvecske kellett (ele
inte) a belépéshez, többségben mi ma
gyarok látogattuk. Aki ragaszkodott 
hozzá, hogy törzsasztala legyen itt — ide
gen ne ülhessen oda - , az természetesen 
Páskándi Géza volt, a börtönévek után 
végre felszabadultan, egyfajta vezérsze
repre igényt tartva. (1974-es áttelepe- 
dése után a Dunához közeli Nimródban 
verte fel a tanyát, széles baráti körben.) 
Azt hiszem, nem tévedek, amikor úgy 
ítélem, hogy a Tű foka (1972) című köte
tének számos (rövid) verse, vers-ötlete a 
COLA-ban került papírra, papírszalvé
tára.

Pezsgő-díj nélküli, nyolcvanas éveink 
hovatovább elszürkültek, a COLA egy 
darabig még funkcionált mint tömeg
hely, a besúgók itt és a szerkesztőségek
ben új és új feladatokat kaphattak (és 
mint a dossziékban olvasható, kaptak is), 
a könyvkiadók, a folyóiratok lehetőségei 
beszűkültek. Korábban már-már vidám, 
normálisnak tűnő önellátásunk — a ma
gyar irodalom határainkon túli részei
től többé-kevésbé elzártan — hovatovább 
a kiszolgáltatottság, megalázottság érze
tévé változott, és olykor a tiltakozás szelí- 
debb-nyíltabb formáiban nyilvánult meg, 
anélkül azonban, hogy a diktatúra létét 
veszélyeztetni tudta volna.

Az ajándékba kapott (?!) 1989. decem
beri „forradalom” más világot hozott. A 
cenzúrától, tiltásoktól megszabadult ro
mániai magyar irodalom tulajdonképpen 
semmilyen vonatkozásban nem ott foly
tatta, ahol a hetvenes években (a nyolc
vanasok elején) abbahagyta. A lapok szá
ma megnőtt -  az olvasóké csökkent. Mint 
Európa-szerte. A kávéházak, kocsmák 
— köztük magyarok, magukat irodalmi
aknak, művészetieknek mondók -  sike
resek, vendégeik például a Bulgakovba 
mindenfelől érkezhetnek, akárcsak a 
Kolozsvár Társaság főtéri székhelyén 
vagy az elhagyott Malom utcai zsina
gógából kialakított Tranzit Házban a 
Korunk Akadémia délutánjainak ne
ves meghívottjai, Dragomán Györgytől 
Nádas Péterig, Parti Nagy Lajostól a tör
ténész Romsics Ignácig. A Rhédey-ház- 
ban, az Erdélyi Múzeum-Egyesületben 
egymásnak adják a kilincset a neves elő
adók. Lassan megszokott, örvendetes le
hetőségek a feltöltődésre.

Posztmodernül talán így lehetne mon
dani: Kolozsvár irodalmi életének poszt- 
nagy, poszt-poszt-nagy korszakát éljük. 
Ami már egészen másfajta élet, mint a 
hetvenes évekbeli volt.
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Héliosz -  az eredeti helyén, a bonchidai Bánffy-kastély istállójának kapubejárata fölött
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GY. DÁVID GYULA

„Tu Eris Super Domum Meam”
Johannes Nachtigall (1717?-1761)

A barokk kori Kolozsvár egyik legna
gyobb szobrászaként tartják számon, s 
munkásságának meghatározó szerepe 
volt a bonchidai Bánffy-kastély barokk fé
nyének, hírnevének európai szintre eme
lésében is. Johannes Nachtigall halálának 
250 éves évfordulója alkalmából életének 
és munkásságának felidézésével művészi 
nagysága előtt kívánunk tisztelegni.

Születését, származását homály fe
di, rövid életénél csak korai halálával 
zárt pályafutása volt rövidebb. Ám éle
tének két évtizedet kismértékben meg
haladó idó'szaka alatt oly mennyiségben 
hagyta ránk karakteres alkotói tehetsé
gének emlékeit, ami korának egyedülál
ló művészszemélyiségévé emeli. Szentek, 
egyházatyák, héroszok, antik istenek ke
rülnek ki néhány év alatt kó'- és fafaragó 
műhelyéből, vésője alól, hosszú sorokban 
követik egymást, hatalmas galériáját ad
va az erdélyi barokk — egyházi és laikus 
-  figurális szobrászatnak. De kiemelke
dő az oltár, emlékmű, épületdíszítő archi- 
tektonikus szobrász tevékenysége is. Itt 
valóban a bőség zavarával küzd a szemlé
lő, s gondban van az emlékfelidéző is, hi
szen rövid megemlékezésben kell szólnia 
e hatalmas életműről. Nem lapozhatunk 
fel úgy az erdélyi barokk művészetet tag
laló könyvet, hogy nevével ne találkoz
nánk, művészettörténetünk mégis adós 
egy személyének, művészetének szánt át
fogó tanulmánnyal.

Magánéletének néhány mozzanatát 
Bíró József kutatásai nyomán ismerjük. 
A család a 17/18. század fordulóján vándo
rolhatott be német földről, s kolozsvári je
lenlétükről tanúskodik az idős Nachtigall 
Sara nevű lányának megkereszteléséről 
szóló 1717-es egyházi bejegyzés. Ám az if
jú Nachtigallról -  aki szintén ez év körül 
születhetett Kolozsváron -  nem történik 
említés.

Az ifjú képfaragó a Szent Mihály temp
lom plébánosának, Biró Jánosnak a fel
karolása nyomán kerül a kolozsvári meg
rendelői kör figyelmének középpontjába. 
Biró plébános páratlan szervezőkészsé
gével ez idő tájt kezd a protestáns litur
gia puritánsága és az 1697-es tűzvésztől 
megsanyargatott templom újjáépítésébe, 
belső díszítésébe. Nachtigallt pedig 1740- 
ben társával, a nála két évvel fiatalabb 
Anton Schuchbauerrel együtt Kolozsvár 
főtemplomának egyik legreprezentatí
vabb berendezésén, a szószéken munkál
kodva találjuk. Hatalmas és megtisztelő 
a feladat két ilyen fiatal művész számá
ra, s csak sejteni tudjuk, hogy nem min
den előzmény nélküli. Az ifjú János mes
ternek a szószék alsó része, a katedra jut 
a közös munkából, ahova erőteljes meg
formálással helyezi el a négy egyházatya 
szobrát, keretezve ezáltal a mellvéd-ka
zetták evangélista domborműveit. De az 
ő keze nyomát viselik a feljáró és a szó
szék-hátlap Krisztus életéből vett jelene
teket megörökítő aranyozott reliefjei is.
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A templom további berendezésében má
ra csak részleteikben fedezhetó'k fel to
vábbi művei: az 1750-ben állított ere
deti Szent Katalin-oltár (jelenleg Szent 
József-oltár), valamint az 1743-as pá
pai búcsú emlékére emeltetett hatalmas 
Kőfeszület. Ez utóbbi eredeti megformá
lásában a keresztre feszített Jézus fáj
dalmas alakja körül csoportosuló Szűz 
Mária, Evangélista Szent János és Mária 
Magdolna alakját foglalta magába, a ke
reszt feletti gomolygó felhők közül áldá
sát nyújtó Atyaistennel s a Szentlélek fe
hér galambjával. A feszület fennmaradt 
állapotában annak az orgonának a kar
zata alatt áll, amelynek „cirádái” s hét dí
szítő szobra szintén Nachtigall mára már 
múzeumok rejtekén lappangó művei.

Az egyházi bizalom azonban nem csak 
Biró plébános irányából mutatkozik. 
Az Antalffi István ferences rendházfő- 
nök által kezdeményezett barokk átépí
tés keretén belül, 1740-ben gazdag fara- 
gású szószék készül az óvári Ferencesek 
templomába, s feltehetőleg szintén 
Nachtigall munkája nyomán. S szerepet 
vállal a templom barokk homlokzatának 
Mária Immaculata, Assisi Szent Ferenc 
és Páduai Szent Antal alakjával történő 
ékesítésében is, valamit a torony tövében 
meghúzódó Lorettói Ház homlokzatát dí
szítő, „Názáreti Ház átszállítását” meg
örökítő relief kidolgozásában.

Bonchidai munkásságának első je
leként 1747-ben a református templom 
kapuzatának három zömök testű an
gyalszobrát faragja meg, s ez után kö
vetkeznek a Bánffy-kastély szobrai, ame
lyekkel a tehetséges szobrász, a bécsi 
csillogással hazaérkező főúr, gróf Bánffy 
Dénes (1723-1780) megrendelésének tesz 
eleget.

Mária Terézia főlovászmestere, csalá
di hagyományként megőrzött református 
hite ellenére, már csak tisztsége miatt is 
szoros kapcsolatban állhatott a habsbur- 
gi politika támogatását élvező katolikus 
egyházzal, s e kapcsolat előbb házassá
gával (1746), majd saját katolizációjával 
(1755) is megpecsételődik. És ebből a bo
nyolult, de egyértelműen katolikus irá
nyultságú hitéleti kapcsolatból születik 
meg, alig pár év leforgása alatt, a barokk 
kor szellemében átépített kastély épület
szárnyainak attikájára 46 db. a pogány 
mitológiát megelevenítő szobor, hirdetve 
a Methamorphosis-beli ovidiusi gondola
tot, annak keresztyén transzformációját, 
a hét főbűn által megkísértetettek tra
gikus sorsát. Bár a téma nem páratlan a 
barokk kori művészettörténetben, vitat
hatatlan, hogy a kő Nachtigall vésője nyo
mán vált antik hőssé, fájdalma görcsébe 
merevedett hérosszá Bonchida falain. A 
mozdulatok változatosságával, merészsé
gével, az alakok színpadias elhelyezésé
vel valóságos Teátrum Mundi született a 
bonchidai kastély épületein, a földöntúli 
erők által mozgatott földi élet színjátéka.

A barokk épületszobrászat Lajtától inne
ni páratlan bonchidai galériáját, tucat
nyi barokkos urnadísz, homlokzatot dí
szítő főúri címer, paripás díszkút, gazdag 
faragással ékesített istálló és lovardaka
pu, belső stukkódíszek egészítik ki, építé- 
szettörténetileg megkerülhetetlenné té
ve a Bánffy-kastély barokk újjászületését 
(mint ahogy megkerülhetetlen az egykori 
dicső fényének elmúlása is, melyet a hely
színen, az egyedül maradt Héliosz napis
ten szobra hirdet).

Egy évtizednyi látványos munka s az 
ezzel járó feltételezhető hírnév a század 
közepén családalapításra ösztönzi a 33 
éves művészt. 1750. október 18-án veszi 
feleségül Catharina Beltnerint. Öt gyer
mekük születik, s érdekes egybeesés, 
hogy Catharina asszonnyal történt há
zasságkötésének évére esik a plébánia- 
templom egykori Szent Katalin-oltárá
nak elkészítése is.

Nachtigall okiratokkal igazolt munkái 
mellé a különböző forrásokra támaszko
dó, analógiát kereső és találó szakiroda- 
lom -  nem egyszer vitázva is egymással 
-  még számos más emléket is köt. Érett 
barokk művészetének jellegzetes jegye
ire alapozva, így lesz munkássága, éle
tének kényszerű rövidsége ellenére is 
Erdélyben szerteágazó. Nachtigall mű
vét bírni ugyanis rangot jelent a barokk 
szobrászati emlékek között.

Az egyik ilyen vitatott jelentős alko
tás Biró János plébános által a kolozs
vári pestisjárvány emlékére állíttatott 
s a Szent Mihály-templom bejáratául is 
szolgáló Diadalkapu a maga csodála
tos, mára sajnos csak képeken felfedez
hető barokk architektúrájával, a hármas 
nyílásának központi ívét lezáró Szent 
Mihály-szoborcsoporttal, a pestistől védő 
szentek szobraival a jellegzetes, fülkében 
fekvő női alakjával. Szerzőségével kap
csolatban König Jánosnak, a gyulafehér
vári vár díszkapuinak építőjének a neve 
épp úgy megjelenik, mint szobrásztársáé 
Schuchbaueré és „Joannes Lapicida”-ként 
Nachtigallé is.

Munkásságának számbavétele mesz- 
sze túllépné egy rövidre szabatott meg
emlékezés kereteit. Mindazonáltal nem 
tehetjük meg, hogy ne említsük meg a 
csicsókeresztúri falifülke Piétáját, a ko
lozsvári piarista templom szószék-hátlap
jának domborművét, a hadadi istálló lo
vas emléktábláját vagy a szentbenedeki 
unikornisokat. S a sort folytathatnánk a 
piarista templom kórusi székeinek, ima
karzata mellvédjeinek díszes faragvá
nyaival, a kórodi gyertyatartókkal, a 
marosvásárhelyi plébániatemplom fő be
rendezési tárgyaival.

Utolsó munkájaként tartják számon a 
Báthory-Apor szeminárium homlokzatán 
1990-től újra látható Szent József-szob- 
rot, melynek a címben idézett felirata — 
Te leszel az Én házam felett — Nachtigall 
épületszobrászati munkásságának való
ságos jeligéje lehetne.

A levéltári bejegyzések szerint 1761. jú
nius 5-én távozik az élők sorából — ugyan
azon a kora nyári napon, amikor majd 
kétszáz évvel később az erdélyi Verszália 
utolsó tulajdonosa, gróf Bánffy Miklós is.
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PAPP ATTILA ZSOLT

Saját Frankhon
Mircea Cärtärescu írja új könyvében, 

a Frumoasele sträine címűben (talán A 
szép idegeneknek fordíthatnánk), hogy 
mély meggyőződése: minden román mű
vész Párizsban élt valaha, előző életében, 
másként nehéz megmagyarázni, miért 
bír ekkora hatással ez a város a román
ságra. Ha ő mondja, bizonyára így is van, 
kevés nála illetékesebb ember van ebben 
a témában, és nem csak azért, mert a kor
társ román irodalomnak ő a legjobb nevű, 
az irodalmi sikerben leginkább „megfür- 
dött” szerzője. Rövid zárójel: amióta ol
vastam a Nostalgiát (magyarul Sóvárgás 
címmel jelent meg), Cärtärescu irodalmi 
híve vagyok, és ezen már-már gyanúsan 
„nagyra nőtt” népszerűsége sem tudott 
változtatni, bár a kezdeti cinkos bennfen- 
tesség érzését óhatatlanul lerombolta -  
ma már mindenkinek illik legalább hal
lomásból ismernie a román nyolcvanasok 
ikonját, még Bäsescu államelnöknek is, 
ami azért, lássuk be, az egykori hajóska
pitány habitusát ismerve nem kis dolog.

Nem Cártárescuról szeretnék értekez
ni most, csak hát az a szerencsés együtt
állás történt meg a minap, hogy az írásom 
elején említett könyvét éppen franciaor
szági utazásom során olvastam.

Cärtärescu azért illetékes a francia- 
román kapcsolatokról elmélkedni, mert 
egyike volt annak a tizenkét romániai 
írónak, akik részt vettek 2005-ben a Les 
Belles Etrangéres elnevezésű program
ban; ennek célja pedig az volt, hogy meg
ismertesse -  abban az évben épp -  a mai 
román literatúrát a franciaországi publi
kummal. A derék franciák egy kisfilmet 
is készítettek ennek apropóján, bemuta
tandó a kiválasztott írókat és Románia 
irodalmát; szerzőnk maró gúnnyal ír ar
ról, hogy a film a „legnagyobb román köl
tővel”, Nicolae Ceau§escuval kezdődik,

van benne kommunizmus, cenzúra, forra
dalom, mindaz, amit nyugaton az ország
gal kapcsolatban visszaböfögni szokás, és 
aminek csak nagyon áttételesen van kö
ze ahhoz, hogy milyen verseket írnak ma
napság a mioritikus tájakon. Vajon mit 
gondolnának a franciák, kérdezi, ha egy 
kortárs frankhoni irodalomról szóló do
kumentumfilmet a Bastille bevételével, 
XVI. Lajos lenyakazásával, a jakobinu
sokkal meg Robespierre-rel indítanánk; 
hogy a fészkes fenébe jön ez ide? A hason
lat erősen túlzó, arra azonban megfele
lő, hogy szembesítsen „nemzetkaraktero- 
lógiai” elképzeléseinkkel — például, hogy 
én, személy szerint és magyarként, miféle 
big picture-t hordozhatok magamban arról 
az országról és nemzetről, amellyel épp a 
könyv olvasásának idején ismerkedtem.

Hogyan kezdődne az a film, amit én ké
szítek — no, nem a kortárs francia iroda
lomról, hisz arról, szégyenszemre be kell 
vallanom, visszafogott információmennyi
séggel és olvasmányélménnyel rendelke

zem, hanem — a francia kultúráról, egyál
talán Franciaországról? Előrebocsátom, 
hogy Párizsban sosem jártam, s ha be 
nem kerülök valamely nemzeti tizenket
tőbe, amire egyelőre sajnálatosan kevés 
esélyt látok, a közeljövőben nem is fogok, 
így hát a Gare de l’Esten való álldogá- 
lás felszabadító szellemi élményét meg
hagyom Ady Endrének, aki a maga so
rán bizonyára a legfranciásabb magyar 
volt; de még ez sem tudja feledtetni azt, 
hogy a magyar és a francia nemzet közöt
ti kapcsolatrendszer -  Batsányi ide, Ady 
oda, Illyés amoda -  nem hasonlít túlzot
tan a román önismeret számára oly meg
határozó kistestvér-nagytestvér sémára, 
sőt, a huszadik században különösen sze
rencsétlen fordulatot is vett egy bizonyos 
versailles-i intermezzo révén. Másrészt

viszont talán igaza van Tamás Gáspár 
Miklósnak (ha ő írta egyáltalán, ha nem, 
szíves elnézését kérem), hogy az illumi- 
nátus francia szellem román kultúrára 
gyakorolt hatását túl-, a magyarra gya
koroltat pedig alábecsüljük (gondoljunk a 
román kultúra fősodrának Eminescutól 
Eliadén át Blagáig -  húzódó, „némete- 
sen” metafizikus, ortodox miszticizmusá
ra). Node, nem ez a lényeg, hanem hogy 
miközben ráérősen üldögéltem valamely 
dél-franciaországi város éttermének te
raszán, (feleségemmel lévén) diszkréten 
vizslatva az összetéveszthetetlenül elra
gadó francia nőket, várva a kétségtelenül 
ínyencmódra elkészített, de az én gyom
rommal néha nem kompatibilis ebédet 
(nem esznek levest és nem sütik át ren
desen a húsokat, botrány), kortyolgatva a 
fejedelmi bort, és érdeklődéssel szemlélve 
a franciák megkapóan könnyed elegan
ciáját, az jutott eszembe, hogy Rabelais 
emléktáblája, nem messze a montpelli- 
er-i Szent Péter-katedrálistól és az orvo
si egyetemtől, amelynek padjait koptatta, 
biztosan nem maradhat ki ebből a film
ből. És az a világ, amely konkrét és vir
tuális értelemben körülveszi: mert, visz- 
szatérve a francia szellemre, Voltaire, 
a Liberté, Egalité, Fraternité, a Vive la 
République!, a gloire ethoszának hazá
ja maga sem mindig és mindenhol olyany- 
nyira „franciás”, mint gondolnánk, gon
doltam — és ezen felismerés mögé, kérem, 
képzeljenek, azaz érezzenek oda egy jó 
adag öniróniát.

Languedoc-Roussillon tartományt, 
ahol vendéglátóimnak hála időmet töl
töttem, az Úristen csakis jókedvében te
remthette: a gazdag mediterrán nö
vényzet, a holdbéli tájat idéző mészkő 
fennsíkok és hegyek valószínűtlen ép
ségben megőrződött, középkori hangula
tú kisvárosokat és falvakat zárnak körül, 
közel a tengerhez. Nehéz megemészteni, 
hogy ezeket a településeket nem a turis
ták kedvéért tartják fenn, itt emberek él
nek, ugyanolyan körülmények között, 
mint bárhol a modern világban, még
is valamiféle szerencsés időn kívüliség
ben. Betévedtem egyszer a Santiago de 
Compostelába vezető zarándokút mentén 
fekvő, Saint-Guilhem-le-Désert nevű falu 
legalább kilencszáz, de inkább ezer esz
tendős apátsági templomába: éppen mi
séztek. Ott, abban a román kori, komor 
erődtemplomban olybá tűntek a kámzsás 
szerzetesek és az alig maroknyian lévő 
hívők, mintha vetített háttér előtt moz
gó titokzatos figurák lennének -  ezer év
vel ezelőttről, de akár ezer évvel később
ről is, nincs jelentősége. Én, aki nem 
vagyok katolikus, és protestánsnak is 
gyarló és esendő, szédülten álltam; és tu
dom, hogy Franciaországról mindig ez jut 
majd eszembe legelőször. Ha úgy tetszik, 
legyen ez az én privát Franciaországom.

Most már csak azt kéne eldöntenem, 
hogy ezzel kezdődik vagy végződik a fil
mem.
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Jegyzetforgácsok
Finnya -  forgácsfánk -  anyaöl(és)
Volt egy nagyon finomkodó, válasz

tékos modorú ismeró'söm: a fasírozot- 
ta t labdapecsenyének nevezte, a csörö- 
gét forgácsfánknak. Ami végül is nem 
kifogásolható: a fasinál magyarítani 
akart, a csörögéró'l nyilván azt hitte, 
hogy provincializmus, tájszó, erőltetett 
népieskedés. Azonban minden megszó
lalása helyreigazításnak hatott, a mo
doros úriemberi póz fenyegetésnek, de 
legalábbis figyelmeztetésnek. Befele 
nagyon rideg, kíméletlen személyiséget 
takart. Öregségében összeomlott, és el
megyógyintézetben fejezte be életét. 
(Ugyanakkor egy hozzá tökéletesen ha
sonló személyiség a száz felé közeledik, 
és még jól ta rtja  magát; mindjárt meg
látjuk, miért.)

Vagyis a nagyon következetes finom
kodás, egyáltalán a megrögzó'dött mo
dorosság azt jelzi, hogy a személyiség 
felszín alatti üregei sötét gyötrelmek
kel telvék; s ezek általában a csalódott
ságból, még gyakrabban a gyávaságból 
fakadnak.

Van olyan korszaka az ember felser
dülésének, amikor a modorosság, akár 
finomkodó, akár durváskodó, avagy bo
londozó, bohóckodó: természetes! A ka
maszkor, plusz-mínusz egy pár év. A 
szokásos romantikus sztereotípia: el
idegenedés a környezettől, elvágyódás, 
majd a kaland keresése. Sajnos, a mai 
világban többnyire csak szánalmas kis 
kalandokra kerülhet sor: egy-egy sunyi 
kis bűnözés, ivás, kábszerezés, orv ve
rekedések; a kislány egy este tulipiros- 
ra festett hajjal állít haza vagy színes 
téglalapokat festve arcára lófrál a vá
ros gyanús hírű  utcáin.

Viszont az emberek egy részénél, 
amint ez köztudomású, a romantizáló, 
kamaszkodó hajlamok nem érnek ide
jében véget s a jellem kellemetlen meg- 
csököttségéhez vezetnek, s ami saját
ságos, általában az átlagon aluli és az 
átlagon felüli intelligencia- és jellem
szintnél ta r t  sokáig utóvirágzásuk, 
akár a sírig.

Az egyik csoportba az örökké hülyés
kedő fajankók és fakutyák tartoznak, a 
másikba a bohémkedő, hóbortos, de leg
alábbis bogaras művész- és tudósfélék. 
És különösen a féltehetségek; minél na
gyobb féltehetség, annál inkább. Mivel 
a tudományhoz nincs elég kitartásuk, 
tódulnak a művészpályákra, főleg az 
olyanokra, amelyeken mások „mozgatá
sával” lehet sikert elérni.

Ahogy mondani szokás: nincs elvi
selhetetlenebb fajankó egy szellemes 
fajankónál, ugyanúgy nincs elvisel
hetetlenebb hóbortos egy nagyon in
telligens hóbortosnál: ezekre főleg a

„hálátlanság-komplexus” jellemző, a 
hozzájuk legközelebb álló, legjobban 
ragaszkodó személyeken törekednek 
kitölteni a dühüket, illetve azoknak 
a bántalm azása szórakoztatja őket 
a legjobban.1 Nagy emberek életrajz
írói gyakran mással, belső m egterhe
léssel, elmélyültséggel m agyarázták 
a hálátlanságokat, valójában ki lehet 
m utatni, hogy -  szándékosak voltak. 
A fentebb em lített modoros, formalis
ta, önző személyiség azért él vidáman 
majdnem százéves korában is, m ert -  
színdarabokat ír, s á ltalában nem is 
rosszakat. Ezekben, történeti szemé
lyeknek álcázva, szeretteit gyötri, s
ebben lel megoldást lelki bajaira.)

*
Egy színdarabot játszanak egy ide

je Kolozsváron: Megöltem az anyámat 
címmel Visky Andrástól. A szerző köl
tő, dram aturg és egy vallásos mozga
lom aktivistája. Nem láttam, nem is fo
gok megnézni egy ilyen című darabot. 
Különben is, elcsépelt fogás. Annak ide
jén, a XIX. század derekán, a nagy pol- 
gárpukkasztások korában, Baudeleire, 
a legkényesebb ízlésű, legtökéleteseb
ben verselő francia költő egyszer így 
kezdte egy előadását nagyközönség 
előtt: „annak idején, amikor szegény 
apámat megöltem...” Máskor arról me
sélt, hogy apját megölte és megette... 
Aztán jött Dosztojevszkij, majd később 
a római császárokról szóló rémregé
nyek, Graves Caligulái, a Nérók, majd 
Camus, Julien Green; s a téma leszállt 
a cselédszobákba és a Móricka-viccek- 
be. Végül nem is tudom, a Visky-darab- 
ban valóban megölnek-e valakit egyál
talán? Nekem elég maga a kijelentés 
s az a körülmény, hogy a darab csak 
12 éven felüli nézők számára megte
kinthető. Ugyanakkor Arisztofánész 
Lüzisztratéjához m ár megkívántatik a 
18 év betöltése. Hogy is van ez?

Úgy van, hogy gyilkolni kevésbé il
letlen dolog, mint koitálni! Csak az 
tisztázatlan, hogy a gyilkosság mikor 
szimbóluma a coitusnak, illetve, a sze
xuális aktus mikor jelképes gyilkosság, 
a pszichoanalízis szemszögén át nézve? 
És hány éves kortól kezdve hozzáférhe
tő a téma, mint látvány és olvasmány?2 
És vajon, ha ilyen című előadást tűznek 
műsorra, hogy Megnyivasztom parázna 
nagyanyám, felemelik-e a hozzáférhető
ségi korhatárt legalább tizennégy és fél 
évre? Igaz, gyakorlatilag nincs jelentő
sége, hiszen bármely fürge ujjú gyerek 
a távirányítóval esténként a tévében 
megkereshet legalább 3—4 anyagyilkos
ságot, s még egyszer annyi egyéb csa
ládtag megöléséről szóló képsort. És

miért kellenek ehhez vallásos kisszín- 
házi zarándokutak?

A lélektan eljutott m ár régen oda, 
hogy ki mer mondani ilyen tételeket: 
a magasabb rendű intelligencia és a 
kézügyesség egymással negatív korre
lációban van, viszont Lombrosonak a 
Lángész és őrület című munkáját diszk
valifikálták. Evvel egyet is lehet érteni, 
hozzátéve, hogy a magasabb intelligen
cia és az alacsonyabb rendű moralitás 
olykor hajlamosnak mutatkozik a pozi
tív együttműködésre.

Egy ízben, jó hatvan esztendővel ez
előtt, egy igen művelt elmeorvos ma
gánbeszélgetés során sok ijesztő esetet 
mesélt az erdélyi magyar „csúcsértelmi
ség” némely jellembeli fogyatékosságá
ról. Egyszer csak hirtelen megdermedt, 
s kis hallgatás után, maga elé suttogva 
kérdezte: Vajon a gályarabok énekének 
ezek a sorai, hogy

azt bünteti, kit szeret,
másképp ő nem is tehet -
tulajdonképpen mit akarnak mondani?

Vissza kell itt fordulnunk, nemcsak 
azért, hogy illetéktelenül ne kezdjünk 
teologizálni. A modorosság rosszat sej
tet, mert nem természetes, mert sze
repjátszás, őszintétlenség. Azonban a 
túl nagy természetesség sem egyszerű
en személyiség- probléma, de lehet az el
mebaj kifejeződése is, az erkölcsi nihiliz
musé mindenképpen. Természetellenes 
dolgokról nem lehet természetes hang
súllyal beszélni, és nem lehet a tizen
három éveseket is hozzászoktatni, hogy 
egyszerű kijelentő mondatban szokja
nak a gondolathoz: megölni az anyámat.

Camus a Közönyben azt ábrázolja, 
hogy aki képes akár ünnepnapon is te- 
rítetlen asztalról enni, az ölni is képes, 
őszinteségében és természetességében. 
Caligula kimond szörnyű dolgokat, a 
legnagyobb természetességgel, és rájön, 
akár meg is lehet tenni ezeket. Ha min
denki csak mosolyog?

Jegyzetek

'Egy tudós ismeró'söm esténként a legjobb 
barátja kíséretében hazajárva, egy sötét mel
lékutcában egy, a járdára nyíló szobaajtót 
rendszeresen levizelt. Egyik este a barátja fe
je fölött észrevétlenül megnyomta a csengőt. 
Aztán a másik járdáról kuncogva figyelte, 
mint kergetik — püfölik a lakók gyerekkori 
kebelbarátját.

2Ilyen „ödipuszi” témához érve, az utób
bi húsz évben keletkezett legjobb magyar re
gény Kristóf Attilától az Odipusz körbejár. 
Olvasmányos, izgalmas, semmi bántó nincs 
benne. Miután a szerző újságíró, művét az iro
dalmi élet nem vette tudomásul. Ugyanakkor 
a nővérét, aki franciául ír, és szintén feldol
gozta a témát, sejtelmes semmitmondással és 
sivár szépelgéssel, nem győzték méltatni.

Hibaigazítás:
a Helikon előző, 9. száma 16. oldal 6. sorá

ban helyesen „Sóvágó Jánosé” olvasandó.
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(mikor nem kelt fel a  nap)
Azon a reggel, mikor nem kelt fel a nap, 
az első óra csak várakozás volt, tömény csend. 
Talán csak késik... Talán még éjszaka van, 
vagy rosszul járnak az órák odakint, idebent.

Aztán jöttek a találgatások: 
teljes napfogyatkozás lehet 
(bár nem jelezték a csillagászok), 
vagy rejti a napot előled 
valami sűrű fekete ködfátyol.
Meglehet csak álom az egész: 
reggel a kerted újra fényben lángol.

Válasz, áltatás és bizonyság nélkül 
vártad, hajnallá tisztuljon a konok rengeteg, 
de a délelőtt komorlott, sötétült, 
és nem akart osztani az éj, fakó szöveted, 
és minden reggeli szokásod elévült.

*

Azon a délelőtt fölment az ára 
a kenyérnek és a bizalomnak, 
az elmenőkről, a maradókról beszéltek, 
és arról, hogy lesz-e még holnap, 
a tünékeny előjelekről 
(melyek oly világosak utólag).

Naptalan volt a dél és a délután.
Merre süllyedt dél meg észak?
Lehajtott fejjel álltak a tarlón 
a napraforgók egész nap.
Mesterséges fényben vártak 
a tücskök és a fűszálak.
Nőtt az ágak napfény-szomjá, 
de csak sötét aszály áradt.

Miféle veremből néztél a magasba, 
hogy csak sötét folt-foszlány volt az ég, 
könnyedén eltékozolható, 
és minden emlék kihűlt tartozék?

*

Nappali sötétben égtek a lámpák.
A méhek a fényt mindhiába várták. 
Látnokok, mágusok dadogtak, hebegtek. 
Hova süllyedtek a derengő kezdetek?

Kavicsok közt kerested a rejtelmet; 
a fákon csak fekete alma termett.

Száraz nádszálakat zörrentett a szél. 
Meddig kanyarog, ki sötétben útra kél?

Föllélegeztek a későesti temetők, 
a felhők fölötted: fekete gyolcs-lepedők.

Gondoltad: lehetne még másnap. 
Hogyha már nem neked, másnak. 
Túllapoztál volna a testeden, 
de a fény a lapszélen se rebben.

*

Aztán színekre pirkadtak a tárgyak 
Mégis eljött éles fényekkel a reggel. 
A fáid új világosságban álltak. 
Más-világot érintettél a szemeddel.

SIG M O ND ISTV Á N
Molekulák 3.

A Mester foglalt
Roskadozó kerítés, félig-meddig 

bedőlt kapu, az udvaron rengeteg 
ember, hallgatnak. Kisebb-nagyobb 
csoportokban állnak egymással 
szemközt vagy egymásnak háttal, 
mintha megállt volna az idő'. A mi 
emberünk végigmegy a kavicsos, 
hófoltos, rendezetlen udvaron, ma
gához szorítja ujjatlan, csuklyás 
köpenyét, majd illedelmesen beko
pog az ütött-kopott bejárati ajtón. 
Megjelenik egy vörös arcú, bibir- 
csókos ember. Mit akar, kérdezi. A 
Mesterrel szeretnék beszélni. Nem 
lehet, mondja a bibircsókos, min
denki érte jött ide, ezek feltámadást 
akarnak, de legalább csókos asszo
nyokat a másvilágon, tudja, ele
gem volt magukból, jöjjön máskor. 
Nem tudok, válaszol a csuklyás em
ber, egy évszázadra volt szükségem, 
hogy megtaláljam a Mestert, s egy 
újabb száz év kellene, hogy megint 
megtegyem ezt az utat, csakhogy 
akkor egy esőcsepp lennék csupán, 
hamu vagy hópehely, egy sóhaj
tás vagy egy nyeszlett szellem, ér
ti, ugye, a felmelegedés, a napkitö
rések, a tszunámi, a rák, a szida és 
a marhavész, vulkán, földrengés, 
szárazság és lángba borult konti
nensek, ja, és az aszteroida, amely 
becsapódáskor kettészeli a Földet, 
a Mestert, a Mestert akarom, élet
bevágóan fontos nekem s az emberi
ségnek nemkülönben. Semmit sem 
értek, mondja a bibircsókos, de nem 
lehet, a Mester foglalt. Bizonyára a 
gondolataival van elfoglalva?! Nem, 
nem gondolkozik, már mindent át
gondolt, megoldott, megírt, azaz 
majdnem mindent. S akkor mit csi
nál a Mester? Istennel beszélget, 
mondja a bibircsókos. Beláthatja, 
kérem, hogy ilyenkor nem lehet za
varni. Persze, persze, szabadko
zik a csuklyás ember, várok, vár
hatok, egyszer csak befejezi. Nem, 
mondja a bibircsókos, nem hiszem, 
hogy ebben az életben be tudja fe
jezni. Az ajtó becsapódik. A csuk
lyás ember némi gondolkodás után 
erélyesebben kopog az ajtón, az ud
varon álldogálók, akik feltámadást 
akarnak, de legalább csókos asszo
nyokat a másvilágon, mögéje so
rakoznak mindannyian. A bibir
csókos ajtót nyit. Tulajdonképpen 
kicsoda maga? A herceg, mondja a 
csuklyás ember, Lev Nyikolajevics 
Miskin. A félkegyelmű? Igen, a fél
kegyelmű. Tessék bejönni, mondja a

bibircsókos, s miután végigvezeti a 
mi emberünket a folyosón, bekopog 
az egyik félig megpattintott ajtón. 
Jöjjenek, mondja valaki odabent. 
Belépnek. Egy hatalmas szakállú, 
széles homlokú ember festménye te
ríti be az egyik falat, alatta a pad
lón egy halálosan sápadt arcú fér
fi ül, széles és lapos orrú, vékony 
szájú és kiálló arccsontú, igencsak 
ellenszenves jelenség, báránybór- 
bundába öltözve. Rogozsin, mond
ja. A herceg, mutatja be a bibircsó
kos a jövevényt, Lev Nyikolajevics 
Miskin. Én Lebegyev volnék, alá
zattal, mutatkozik be a bibircsókos. 
Nos, uraim, mondja a herceg, a fel
adat a következő. Most azonnal el
megyünk a Varsó-Pétervár vasútvo
nalon közlekedő vonathoz, beülünk 
az egyik harmadosztályú fülkébe, 
magunkkal visszük a Mesterről 
készült festményt, hogy kellő kö
zelségből tudjuk követni a Mester 
beszélgetését Istennel, és valószí
nűleg soha nem fogunk kiszállni 
abból a vonatból, mert nem szabad 
visszatérnie az életbe a hajbókolók- 
nak álcázott ördögöknek, az elvete
mült gyilkosoknak és a gyógyítha
tatlan elmebajosoknak. Persze ha a 
Mester meggyőzi Istent, hogy a te
remtéssel egyenrangú regényt sza
bad írnia, kiszállunk a vonatból. 
Ha nem, ottmaradunk abban a har
madosztályú fülkében mindörökre. 
Uraim, indulhatunk!

2011 .

Titán szobor a Király utcai Múzeum udvarán 
(ma az egyetem Francia Intézete)
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BÁLINT TAMÁS Leárazás

Acapulco, 
szikrázó napsütés
Útkereszteződéshez érkeztem, 
vagy inkább állta utam - hogy ne gyalog, 
persze előre tudtam, és mégis -, 
kétszer két sáv jelzőlámpa nélkül, 
az eső elől csak a buszmegálló maradt. 
A z egész város autóban ült, vagy buszon, 
melyek oldalán a színes reklámok 
trópusi úticélokat, wellness hétvégét 
mutattak, rajtuk nevetgélő lányokkal, 
a kerek, zárt és védett világukban.
Néha elhittem, hogy felém is inthetnek, 
de jegyem nincs és blattolni nem merek.

A napokban szűnni nem akaró vihar tombolt a környéken, 
a hatalmas esőzések elmosták a termőföldeket, utakat, 
próbáltam a lombok alá húzódni, de percek alatt átáztak, 
továbbhaladtam a kertek alatt, hátha egy istállót találnék, 
de lépésről lépésre csak tovább süllyedtem a sárba, 
mely már szinte ellepett. A selyemköntösömre vágytam, 
a kanapéra és a szabályozható szobahőmérsékletre, 
teára a sárga bögréből, melyet születésnapomra kaptam, 
nyitott fülekre és válaszokra, amelyekből összeállna: 
mi történt, miképpen hullottak szét a könyv lapjai.
Mégis, kerülöm ismerőseim, de kellenek a szívességek, 
megvetem az utcát s a lányokat, de vágyom a szerelmükre, 
magammal sem vagyok kibékülve, mégis nehéz továbblépni.

Transz
A  ragadozómadarak üreges csontja 
mielőtt vadászkutyák tépnék szét, 

egyszerre tartja a törékeny testet 
mereven és könnyedén lebegőn, 
mikor kecsesen, vitorlázva elsuhan 
a messzi látóhatárba vándorlásunk fölött. 
Ilyenkor magam is más nézőpontból látom: 
pluszsúly nélkül és súlytalanul utazom, 
mégis a folyton útonlevés rabja vagyok.

A papucshősökhöz
elnyomóitok ellen álljatok ki 
m ár pannónia büszke férfinépe 
gondolkodni nem is kell félni jó  lesz 
ha saját a saját kis véleménye 
mindőtöknek és elfogadhatatlan 
hogy döntéseitekhez nem igényelt 
segítség vagy esetleg engedély já r  
gyorsan láncaitok hát széttépjétek 
de csak ha nem lesz túl nagy baj belőle

Lábjegyzet
Nem töltök meg oldalakat listákkal az eddigi ballépéseimről, 
bár nem esne nehezemre. Végtére is két dolog okozza vesztem: 
túl gyakran vagyok meggondolatlanul makacs, hajthatatlan, önfejű, 
máskor pedig túlságosan simulékony, miképp céljaim megkívánják, 
noha a valóságban ritkán sikerül ezt a megfelelő pillanatra időzíteni. 
Apró viszályok és csetepaték m iatt kellett a faluból is távoznom, 
miután a sokadik utolsó utáni lehetőséggel sem voltam képes élni, 
vagy a tudattal együtt élni.
A  talpam mardossa, mit magam mögött és sokszor előtt is felgyújtottam, 
a birtokaim lángokban állnak, kevés bajtársam temetetlenül az út mentén. 
Nem lett volna szükséges sokat változtatnom a dolgok menetén, 
de önmagam helyett is inkább a pap leányát erőszakoltam meg, 
így ne csodálkozzatok, hogy el kellett tűnnöm, és ne is keressetek.
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VA SS TIBOR

Előrajzok
Saját a ház, anonim részletekkel 

mégis. Nőném a vendégség nálunk. 
Arcpakolással járó arcpakolók. A pin- 
cegarázs-lejáró limlomokkal takart olda
lában kacsafészek, benne fiókák, köszlik, 
szöszük, egy tojásból ippeg most lesz ku
tyaszalonna. Vigyük be ó'ket a lakásba, 
köszli a héj, mert a többiek megfáznak. 
Jó, vigyük. Nem szabad, köszli erre va
lami, likember lehet talán, mert likkint 
született és a hideget szokta meg.

Egy másikvalaki felemel egy anonim 
fekete nagymadarat, gyűrűzött. Még 
magasabbra, s nézegeti. Kérdem, ez va
jon honnan. Lik, lakk. Arcpakolás. Nem 
válaszol, eltávoz. Sok-sok likember nó- 
némezik nálunk, hosszan ímélkod- 
nak állatainkon. Korr.: ímélkednek. 
Ecsetvonásból így lesz egy cetvonás. 
Akadnak pónik.

A kuvasz mosolyvállfára akaszt 
nónémeket, sétál köztük, likhátán 
kisebb kutyát hordoz. Apaszkodna, 
anyaszkodna, szobainas-arcú, apa- 
maz hurcolja, anyamasz burkolja, ba- 
lanszt írni próbálnak.

A ház pincegarázsában vagyunk, 
egy nóném hernádkaki gyalogsági 
ásóval bök rá a távoli helyiség zugá
ba, hungarocell töréshangja hallik. 
Miskolc. Mondom, van ott pince még, 
mi ástuk, fáztuk, jajdenagyon elmó
káztuk, de nem használjuk, nincs ott 
semmi, miért vonja kétségbe kedvenc 
likszavamat. Aki lakk-bökött, most 
elmegy, mert kérdtem, hol a fó'nöke, 
kértem, küldje ide. Mázga. Kérem szé
pen, sehonnan nem jön senki. Úgy 
ülök meg a helyiségben, akár face-kén 
a boldog kacsamama. Észluk.

Jön a halszálka-mintás ember, man
dzsettagombjával megbök, maga-e tu 
laj. Jelzem, én. Vetkőzni kezd, vegyvé
delmi ruhába kell a lakját bujtatnia; 
bemutatkozik. Mondom, kezdhettük 
volna így, s nem bökött vón meg oly erő
sen. Hirtelen sötét lesz az élhomályból, 
félhomály volt tehát előtte, pincehelyi
ségről lévén szó.

A lő az vén szó, amelyre fiatalosan nyí
lik ki a likkajtó. Ezám, a tár új. Nehéz 
lakkvas-ajtó, a hangjából ítélve bontom. 
Ott sosem volt ajtó, mi lehet ott. Abból a 
helyiségből ismert fény vegyül a vetkő
ző emberre, valami fényben közelít felém, 
valami csuklyában áll, nem vegyvédel
mi, inkább szerzetesi ruhának lakklik. 
Ecsetet cserélek. Felkenődnek a tesiből 
szerzett, átlagot javító jójegyek.

Kifelé indulok, pár lépés múlva ütkö
zöm bele a sűrű masszába, faltól falikk- 
ba, a talajtól plafonigba, a lakk él, a lakk 
meleg, a lik átölel, a lik nem enged, nem 
fáj, csak nem laklak agyon, ha messzire 
nézek, csak nem laklak sehogy, ha közel
ről látlak.

Lazaérek. Épp ítélkezést találok a szu- 
terénban, teljesen átalakítottnak nézem 
az egészet. Étkezési bíró. Nagyobb he
lyiségekből több kisebbet faragnak, na
gyobbnak tűnik a nézett egész. Hatalmi 
a kérdés látszata. Valakik válnak. 
Végbéltetőznek. Felhordom, ahogy lép
csőzök a szuterénba, homlokom verem be 
az álmennyezetbe. Homok, sár, enyvezet.

Ezt ki készítette, kérdem, ez alacsony, 
itt egyébként is alacsony a belmagasság, 
küldjék ide azt az embert, aki ezt cso- 
nyálta ala, centivel csonyálóbb nálamnál, 
majd jól rákenek a rezsimfejére tíz centi- 
nyi egészet. Házasodnak. Ideküldik a ha
talmi kérdést, nőnek tűnik és felettébb 
igazi szőkének, kék esőkabátban, kézit 
csókszórom, azaz szervusz, mi valahon
nan talán ismerjük egymást, nagyon is
merős az arcod, Tibor, mondja, ha tudom, 
hogy te vagy az a Tibor, akit a megrende
lő emleget, nem fáilalom ezt a munkát.

Ki vagy rúgva, mondom mérgesen, 
odafordulok egy nőmunkáshoz, ki volt ez, 
kit rúgtam ki, hát a főnök, a főnök volt, 
tényleg a hatalmi kérdés, tényleg a kirú
gom megint, kilóg lólába futtában a vér
ből. Most akkor leavattalak alkotói folya
matba, mondja a vatta, amivel itatom a 
vért.

***

Ismert, hatvan körüli íróval ülök. 
Nagy író, megkezelíthetetlen, nem kezelt 
egyetlen mélemre. Na jó, írtam neki azt 
az egykezet. Tacskóján kívül mást nem 
enged kardigánjához közel.

Iszunk. Töményhez keverünk valami 
szénsavast, az itallapon csak egy gombot 
kell megnyomni, a töményhez az asztal 
alól jön a szénsavas.

Kézelő. A kivitelezéssel sokat bajló- 
dok, mindig újszín üdítő bugyborékol. 
Szeszégetünk. Feláll, azt mondja, ki kell 
mennie. A felállás: tápászkodás. Fingik 
közben egy nagyot. Látod, mi már ilyen 
szelesek vagyunk.

Jön egy nő, azt mondja, ő az Aniló. 
Most mi a szart kezdjek egy Anilóval. Jó,

felkenem szarral. Házvezetőnő lehet, pa
kolószik. Fogvájót szed az asztal alól, ki
ömlött sok fogvájó. Az ismert, hatvan kö
rüli író nem jön vissza többet, annyira 
nagy, annyira szénsavas, tömény.

Színmázban vagyunk. Összefutunk 
anyámmal, apámmal. Úgy öltözöttek, 
ahogy elmentek Hernádkakról, ahogy 
utoljára láttam őket. Apám kezében van 
más táska, mint amivel innen indult. 
Nem kérdem, mit keresnek itt, nem be
széltünk erre a mázra semmit. Nézzünk 
ülőhelyet, mondom nagy nyugodtan. 
Szabad ülőválasztás, étkezési a sorrend.

Felnézek a karzatra, ott mászok négy 
szabad helyet. A négy szabad helynek ké
sőbb lesz jelentős vége, mert itt még nem 
tudom, hogy magammal vagyok csak, 
vagy valaki olyannal, aki valahol ebben a 
kékben én vagyok.

Ahol találkozunk, az a bűvészbejá
ró. Hülye helyen van, össze lehet futni 
a színpadra fel- és lejáró bűvemberek- 
kel. Álljunk arrébb kicsit. Mindjárt 
felmegyünk, csak előtte elmegyek pi- 
szoálni. A piszoárok alatt mázolmány 
egy hajléktalan. Megáll közöttem pi- 
szoálni egy városvezető, kérdem, va
jon hogyan engedhető meg, hogy nap
közben (tehát fényes nappal van, 
fehér jöhetne) ilyen itt megtörténjen, 
csak úgy feküdjön valaki a földön, mi 
meg itt mellette piszoálunk. Hezitál, 
melyikem felé melyik fele forduljon. 
Amit a feléből megfestek, egészen jó 
lesz.

A hazafelé vezető fűúton. A ha
zafelé az a Rácz Ádám, a hazafelé a 
Búza tér után másodjára mindig fű- 
az. Sorrend itt is a halál beálltában 

képződik. Ha van második hazafelé, az 
itt szerepük meg. Terepvers, ahogyan az 
Örs utcai buszmegállóból vágunk át sré- 
gen a panelunk irányába. Fű, fa, kisegér. 
Fess kesztyűm innentől süket füveknek 
beszél.

Nem tudom, kivel vagyok. A srégen az 
most kerülő, át kell vágni azon a téren, 
ahol Mama időzött hol barátnőivel, hol 
barátja nőivel. A fiam kisfiú még, Mama 
mellett ül, mégsem ismerhette sosem, ak
kor mégis milyen gesztenyeszínt kapa
rok. Mutogatja Mamának, mennyire hü
lye vagyok. Azzal a jellel mutogatja, amit 
a Búza tér Volán-buszain akkortájban 
látni, bátyám mutogatta sokat nekem, én 
meg a bátyámnak. Anyám úgy tesz, mint 
ha semmit nem látna. Esze csavaros. A 
galambok nem reagálnak a friss tojás
habra. Hol voltatok két hétig, kérdem 
anyámat, de nem tudom, vele megyek to
vább onnan, vagy ellene. Két hete talál
tam rátok, miért játszottátok ezt a halál
játékot. Hát majd apád elmondja, fiam, ő 
hol volt, holt nem volt.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

Átvertünk, fiam. Én nem ott húztam 
meg magam, én itt ültem anyámmal, a 
rokonok lószőrszálait itt nem kívánom bo
gozni. A piros színbe ilyenkor mélyen ár
tok. Anyám nem mondja meg, hol volt az 
elmúlt két hétben igazán. Gondolkodom 
az igazán, újabb réteg a volt-e egyáltalán 
valahol, vagy a srégan átmenés semitte- 
vés. Megyek, a Rácz Ádámon valahogy aj
tón belülre kell ragasztanom a gyászhir
detést, és leszedni majd idővel, újra, újra.

Kórház, sokágyas, uniszex gnómterem. 
Apám él, anyám él. Apám mosolyog, inte
get, kiabál, látod fiam, jól szerettem anyá
dat, apám örül, hogy él, bevérzéseit néze
geti, puffadt fejét, járkál vidáman fel-alá, 
tornagyakorlatokat végez.

Nem haltunk meg, fiam, nemsokára 
hazamegyünk, mondja anyám, mintha 
egy gnóm a mellette fekvő ágyból szólna.

Mire jöttök haza, ugyan mire. 
Felégettem, kipucoltam tegnapra már 
a kisházat is hátul, nincs egy darab ru
hátok se, kezdhetitek elölről az életet. 
Tévét sem nézhettek, repesztettétek, nem 
nézhettek a lyukakon kívül semmit, lyu
kak vannak a testetekben, lyukak a la
kásban. Nyugdíjatokat lemondtam, mit 
akarnátok, jó, akkor majd visszaintézitek 
magatoknak.

Jön az orvos, egy hét múlva a szülőket 
kiengedi a kórházból. Kérdezném, hogy 
kerültek ide, hisz láttam őket egyiket a 
másikra kiéhezve, egyik éhet az egyik 
szobában, másikat a másikban. Éhapám 
arca puffadva, mostanra meg hogy helyre
jött, éhanyám arca szakadva, mostanra 
meg hogy ehelyre bök. Gnóm, gnóm.

Túléltük, fiam, mondja anyám. Nem így 
akartam. Apátok rám marad, ki tudja med
dig még, nevetve járkál, láthatod, tornázik, 
mi lesz velünk, fiam. Mondom, ez a pizsa
mátok van, amit a kórház adott. A mosha- 
tatlan tintás. Másotok nincs, már a máso
tok sem én vagyok, hónapja ég a tűz, ami 
ruhát nem adhattam oda a tőletek szegé
nyebbeknek, azt emészti, nincs egy darab 
zoknitok se, kérem szépen, ne gyertek ha
za, könyörgöm, ne balhézzatok, keressetek 
otthont halálmást, szóljatok bele keresés 
közben a gnómtelefonba, mondjátok, hogy 
nem haltatok meg mégse, még csak jövő hé
ten lesz a temetésetek, azt majd lemondjá
tok, addig is maradjatok nyugton, megfes
tett lázlapotokkal ebben a kórházban.

Ülünk az árvízben. Az ázott kutyaka
ját apám arcába vágom, öklömmel ütöge- 
tem kopasz fejét. Sejthettem volna, ölelem 
át, nagy átverés az egész, de még mindig 
nem mondtátok meg, igazából hol volta
tok az elnyúlt időben. Nem tudtok fürdeni 
se, ne gyertek vissza, kidobtam a kádat, 
amiben fürdeni tudnátok, kidobtam, ami
ben szennyet, mennyet lehetne sokasodni, 
amiben a lefolyóból a másikat kipiszkál
hatnátok.

VARGA MELINDA

Mosoly thozó
Hangod molekulái 
képzelt képanyagként 
ragadtak a gondolatok csápjaira, 
körbeölelték bűbájjal.
Többé semmi sem volt szürke.

Az este hat órai köd szertefoszlott, 
ijedt kutyaként iszkolt el 
a nedves aszfaltról a jég, 
behúzta csórét a csúfolódó holló is, 
csillaggalacsinok ugráltak 
sötét helyett fölöttem, 
alattam muzsikált a lágy sár.

Testem mint kemence 
piroslott a tűz zamatától, 
s érlelte ropogósra 
lelkem kenyérhaját, 
s csak kívántam 
pancsolni egyre 
szemed reggelében.

Sztaracsatella
hús
A szerelem most finom liliom lenne 
S még kinyílna szirma délután 
Ha ajkaid szárnya lehetne tulipán 
Mi bomlana kecsesen ujjamon

Babaolaj csepp oson mellem 
alatt el,
figurát rajzol a sziluettre 
a lámpa, 
árnya a kéjnek 
fanyar tejben fürdik, 
savanyú íz kocog a számban, 
csókolnám puhára talpad szívét.

Sztracsatella fagyiillat a bőröd 
elolvad nyelvem alatt zamatod 
s nem is emlékszem már milyen volt.. 
lehet csak álmodtam homlokod 
körbe- körbe jártam barna hegyeid, 
folyóid kacéran olvadtak belém, 
majd megszűntem szemedben, 
mint csepp ki hullámtengerhez ér 
Nem is emlékszem már milyen volt 
Talán csak álmodtam homlokod.

Kéj, éhség ellen
Bár nincs pénzem ma sem 
ízes falatokra, 
s a sült illat hiába szálldos, 
gyomrom nem érzi kínját, 
mit éhségnek nevez a polgár, 
ha rímet nassolhat az agy, 
s van tünemény, mi az eszmét,

csiholja újabb vidulásra, 
tivornya a sötét, fényes 
korzón a lányikon öröklét, 
ha garaton úszik a csók nedve el, 
elmúlik a szomj rémes 
kaparása is,
a homlokot nem érinti ránc, 
sima a bőr, 
ha befödi forró hóval 
a hímszerelem.

Reggeli tanács
Legyen lyukas a cipőtalp, 
de kecses boka ívét 
mossa az eső.
Utadra ne tévedjen 
mocsár, csak 
sima ösvény zölddel, 
csontod zörögjön az éhtől.
Ne higgy már szerelemben, 
félrekacsint minden eszme, 
s ne engedj ujjadra béklyót, 
bőröd csak így lesz 
puha dunna, 
hajnalonta összefon 
egy lány és férfitest,
S  a toll mellett 
cigaretta s édes itóka 
vár.

Csöndvidék
A csönd kerek 
mint az ö 
nyármeleg 
vihar 
mi simává 
vizezi a hajat 
s bevillámlik a 
vérfonalba 
átcsobog
a végtagok akaratán 
sétává nyúlik 
benne 
az ébredés

A csönd kövér 
és mosolygó 
mint a babaarc 
s üde
mint a harmat 
s mint a már soha 
nem születő szűzleányok 
bőre

A csönd mint az Isten 
színtelen 
illata sincs tán 
ruha mit felölthet 
a lényem 
szemek tavától 
tisztuló varázslat
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LONHART MELINDA

Filmszalagok
Tétova vágyak városában 

Filmszalagok az esőszálak 
Törött tükrök kirakatából 

Félelmeim még visszajárnak.

A sóvárgás, bár nagyon fájjon, 
De megtaláld a régi fákat,

És megmaradjon makulátlan 
A mozivászonízű ágyad.

Az ég szeme kifolyt, kiömlött, 
Fanyar füstként fetreng a bánat, 

Bár úgy ígérted, levetíted 
Halál előtt a legszebb tájat.

Morzsák
í.

A lakomából csak a morzsák.
Vad mészárlás után a vérfolt. 

Lesepred mind egy mozdulattal,
A hó belepi és nem is volt.

2 .
Felaggatnak majd szépen téged is 
Egy fejszével kivágott fenyőfára, 

Sziporkázhatsz aranylón, ragyogón, 
A buta, sötét, hazug éjszkába. 

Lehet, hogy láng leszel, gyertyák fején, 
Tompíthatod félelmét sok szegénynek, 

Felemészt végül izzó koronád,
És nem segít a sok templomi ének. 

Kalács leszel, illatos, ropogós, 
Éles késsel szelnek majd száz szeletre, 

Hiába bújsz asztal vagy szék alá, 
Morzsaként leszel végül elsperve.

3.
Fenyőillat.

Fekszem az ágyon.
Hány éve nem volt már 

Karácsony?
Felsír fiam...

Ez az a jászol!
És ünnep lesz.

Már nem is fázom.

Palást
Megtört testemre balzsamod, 
Szerelmed szépen rámadod 

S mint a király, én is hiszem, 
Suttoghatják: „Jaj, meztelen!” 

Hogy palástod megóv.

Megtört testemre balzsamod 
Ölelésed csak rámdobod 

S mint a király, én is hiszem, 
Legszebb palást a szerelem, 

Bár meztelen vagyok.

B I O S

Belső amulett
Jegyezd meg jól az évet, 

a napot, hónapot, 
a percet, másodpercet, 

a jó pillanatot! 
Jegyezd meg jól a várost, 

utcát, házat, szobát, 
mintha már utoljára, 
úgy pásztázd újra át!

A tárgyak pontos színét, 
méretét, anyagát, 

bízd emlékezetedre 
a dolgok zamatát! 

Szorítsd a tenyeredbe, 
szagold, ízleld, viseld! 

Amit már megkóstoltál, 
csak annyi a tied.

Ne vesszen ködbe semmi, 
jegyezd fel jól magadnak, 

s ha nem hallgat meg senki, 
motyogd a csillagoknak. 

Ha felnézel, emlékezz: 
lyukas az égi bársony, 

de te csak kutass bátran 
a pincében, padláson. 

Bizonyítsd: hallasz, láttál. 
Igazold: nem vagy néma. 

Egy szót sem ejt ki torkod? 
Hát vésd a kartotékba.

L őn h árt M elinda: 1975-ben született Kolozsváron. A Babe§- Bolyai Tu
dományegyetem Bölcsészkarán, magyar-néprajz szakon végzett. A Brassai 
Sámuel Elméleti Líceum m agyartanára.

Mikor már nem lesz semmid, 
s a hullám elragad, 

sok apró homokszemből 
gyúrod újra magad. 

Mikor majd végre megjön 
a végső üzenet, 

ne félj, ne bízz, ne álmodj! 
Járd körbe kertedet. 

Betanult titkos térkép, 
egy belső amulett, 

mondd újra, újra s újra: 
Ez megmaradt neked.

A látható hiány
Egy nagy ollóval vágtak most körül, 

Kiszabtak rendesen és már nem is lát
szom,

Margók, sablonok, vonalak 
Beszűkítették tarka kis világom.

Egy nagy radírral gyorsan kitörültek, 
Meggondoltak, mert folyton növekedtem, 

Áthúztak, átszíneztek, átfirkáltak, 
Mert végül, sajnos, nem úgy sikerültem. 

Nem fogott rajtam a korrektor,
Túl harsány voltam, színes és erős, 

Nem segített a fehér ceruza,
Nem lettem mégsem menő divathős. 
Dühömben átütöttem, kilyukadtam, 

De nem téptek ki mégsem mindenestől, 
Mert megszámozva voltak a lapok, 
Kivágtak engem ebből a füzetből.

S  most? nem tudom, mert megkétszere
ződtem:

Az ottmaradt hiány lett láthatóbb,
S  én vágva, gyűrve lettem láthatatlan.

A legszelídebb 
tolvajod

Egyszer elmennék képzeletben 
Oda, hova tavaly is vágytam: 
Vendéged lennék, észrevétlen, 

A  kányafői kerti házban. 
Csended lennék és láthatatlan  
Rabolni próbálnék a nyártól, 
Visszakérni, m it elengedtem, 

Bár nem adná vissza magától. 
Am ikor nem is sejtenéd, 

Lopóznék fá id  árnyékába,
A  fa, a fű, a kerti szék,

S  az édeshúsú meggy is várna. 
Tikkadtan szűrcsölném borod, 

Államon folyna édes vére, 
Am ikor nem is gondolnád 
Elbújnék pincéd hűvösébe.

A  puha fűben napozgatnék, 
Magam megadva, leheverve, 
Nyugalmadból lopnék kicsit, 

A  közeledben sütkérezve. 
Am ikor nem is képzelnéd, 
Osonnék kerted árnyékába, 
Én, legszelídebb tolvajod,

És soha nem lépnék szobádba.

-M t ó - t ó t ó - f i i teb-M  A  »«a* KjLOMETRlK
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SORBÁN ATTILA

A püspök úr pálinkát iszik
K. Vencel aggmenhelyi gondnok vallomásai 
kortárs történelmi eseményekről
(részlet)

Mert mit tudtam én akkor arról az 
emberről? Szinte semmi mérvadót. Hogy 
püspök, jó, én meg gondnok vagyok. Van 
az úgy. Meg hogy küzd a szabadságért, a 
miénkért is, mert mi nem vagyunk sza
badok, és persze akkor én sem vagyok 
szabad, ami igaz is, mert csak vasárnap 
reggel tíz órától délután négy óráig te
hetem azt, amit akarok. Meg, hogy sor
vad a nemzet, amiről közelebbit nem tu
dok, mert én ugye itt az intézetben csak 
a mi sorvadásunkkal vagyok elfoglalva. 
De ez itt nem különösebben fontos téma, 
mert itt úgyis mindenki meghal, és ak
kor jönnek más aggok, azok is meg fog
nak halni, és akkor megint jönnek má
sok, s ha pedig nem jönnek, akkor meg 
bezárják az intézetet, és akkor én más
hol fogok meghalni, de egyelőre ezzel 
nem foglalkozom, mert az intézet még 
itt van, a lakók még itt vannak, én is itt 
vagyok még. És nekem takarítanom kell 
ebben az intézetben. A püspök úr bizto
san nagy ember, mert az igazgató úr ra
jong érte. Az igazgató úr pedig tudja, mi 
az igazi nagyság, s azt is tudja, hogy ne
künk itt az intézetben hősökre van szük
ségünk, magasztos példákra, vezérlő 
csillagokra, mert nélkülük semmik va
gyunk, nem is élünk, s ha élünk is, nem 
tudjuk, miért. Hősök nélkül nem tudjuk 
megenni a tejbegrízt, nem tudunk vécéz
ni reggeli előtt, és a délutáni sorozatot 
sem értjük.

Ritkán gondolkodom el a dolgok állá
sa fölött, uram, mert én itt mással va
gyok elfoglalva, de ha mégis megteszem, 
akkor mindig elbizonytalanodom. A zaj
ra is csak a legutolsó pillanatban lettem 
figyelmes. Nyílt az ajtó és beléptek raj
ta a püspök látogatását támogató lakók. 
Stefánia, illem- és tánctanár, Hilgert 
Gáspár, nyugalmazott mozigépész, Leon 
úr, betegnyugdíjas költő, volt lapszer
kesztő, Szerafina, volt utcalány, majd 
madame, egy gazdag szappangyáros öz
vegye, Salánki Emma, polgár és úrinő, 
Bertold úr, nyugalmazott rendőrtiszt, 
képzett kínvallató, Vízik néni, virágker
tész és csodaszergyártó, dr. Rafael, táj
képfestő és válóperes ügyvéd. Eszük ágá
ban sem volt észrevenni engem. A sonkás 
szendvics rághatatlan gumidarabbá vált 
a számban. Mindent megtettem annak 
érdekében, hogy lenyeljem, de csak nagy 
nehezen sikerűit. Végre üres lett a szám, 
s így jobban tudtam összpontosítani a kö
rülöttem lévőkre.

Általában azon voltam, hogy ne keve
redjek bele az eseményekbe, de most az 
egyszer valamiért megmakacsoltam ma
gam. Nem, uram, az oltárnak ehhez sem
mi köze nem volt. Az sem érdekelt, hogy a 
püspök úr színesen mosolyogva és őszin
te hittel dúlta fel az intézet hétközna
pi életét. Nem, én azért makacsoltam
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meg magam, mert a váró távoli sarkában 
megláttam az egyik rég eltűnt fanyelű ci
rokseprűmet és a hozzá tartozó világos
kék műanyag szemeteslapátomat! Tehát 
már idáig jutottunk! Eltüntetik az esz
közeimet, eltüntetik a munkámat. Talán 
az is megfordult a fejükben, hogy maguk 
takarítanak ki a váróban. Belátja, uram, 
nem nézhettem tétlenül saját eltüntetése
met. Attól a perctől kezdve nem tértem ki 
az események elől. Maradtam, figyeltem, 
takarítottam.

A többieket ez szemmel látható
an nem zavarta. Amennyire tőlük telt, 
egyenes sort alkottak a püspök úr oltára 
előtt, s kezüket maguk elé kulcsolva, né
ma csendben álltak. Egyikük sem szólt, 
pedig a váró másik sarkából úgy tűnt, 
mintha mindegyikük mormolna vala
mit az orra alatt, de az is lehet, hogy 
csak úgy nyammogtak maguknak, s a 
színes, mosolygós kép előtt ízlelőbimbó
ik az elköltött uzsonnára emlékeztek. A 
tiszteletadás után mindegyikőjük bólin
tott egyet, s már csoszogtak is a fotelek, 
kanapék felé, amelyeket persze az ol
tárral szemben helyeztek el. Számomra 
ez is egy feldolgozatlan tény maradt. 
Mármint az, hogy ezek a fizikailag nem 
túl jó formában lévő aggok miként vol
tak  képesek ide-oda tologatni azokat a 
nehéz bútorokat. Kívülállótól biztosan 
nem kértek segítséget.

-  Amikor a második férjemmel es
küdtünk, a Dezsővel, lehet, hogy hal
lottak már róla, Végh Dezső, vasúti in
tendáns volt és nagy kártyás, de igen 
szép ember. Amikor esküdtünk a váro
si Nagytemplomban, az volt ilyen méltó- 
ságos. Emlékszem, még a Dezső is meg
könnyezte, pedig az nem volt sírós fajta. 
Ez a szivartól lehetett, meg a kakaós 
kávétól. Mind a kettőt nagyon szeret
te a Dezső. A kártyáról nem is beszélek. 
Sokáig ellehettünk volna, csak igen gu- 
taütéses volt a drágám. El is vitte az öt- 
venharmadik születésnapja előtt. De az 
esküvő a Nagytemplomban rettenetesen 
méltóságos volt, mint ez a néma köszönés 
a püspök úr képe előtt. -  Vízik néniből 
szemüvegtörlés közben buggyantak ki e 
szavak, s inkább az ölében hervadó em
lékeknek szólhattak, mint a többieknek, 
ám a váróban lévő meghitt csendet fino
man feloldotta.

-  Hja, az én időmben a nőnek a becsü
lete volt minden kincse. És ha én egy
szer visszautasítottam egy férfit, arról 
az egész város beszélt. Pedig micsoda fér
fiak éltek akkor! -  sóhajtott fel Salánki 
Emma polgár és úrinő.

-  A harmadik férjem, a Gyula fővilá
gosító volt a színházban. Az, kérem, soha 
nem ült le enni nélkülem. Ha étvágytalan 
voltam, s éppen nem akartam enni, ő sem 
evett. A Gyula szelíd ember volt. Mindig 
mondogattam neki, te Gyula, te annyira 
szelíd vagy. Gombamérgezésbe halt meg.

Vacsorával akart nekem kedveskedni, s 
megfőzte a kert végén lévő mérges gom
bákat. Mire hazaértem, már ott feküdt 
a konyhában a földön. Ott is olyan sze
líd voít. A kóstolgatásba pusztult el sze
gény -  motyogta magában félhangosan 
Vízik néni, a virágkertész és csodaszer
gyártó, miközben feltette szemüvegét. -  
Gyönyörű virágcsokrot kötöttem a teme
tésére. Az öt elhalálozott férjem közül a 
Gyulának csináltam a legszebb koszorút.

-  Mindet maga mérgezte meg? -  recse
gett Bertold úr nyugalmazott rendőrtiszt 
és képzett kínvallató kérdése.

-  Ez alávaló városi pletyka -  tért ma
gához Vízik néni.

-  Pletyka az, amit a rendőrség nem tud 
bizonyítani — húzta ki magát Bertold úr.
-  Ha akkor hozzám kerül az ügye...

-  Mi lett volna akkor, Bertold úr? -  si
pított Vizik néni, s fenyegetően a volt 
rendőr fele nézett.

-  Kiderítettem volna az igazságot, ha
csak engem is meg nem mérgezett volna 
az egyik hatékony csodagyógyszerével.

-  Az én gyógyszereim messze földön 
híresek -  háborodott fel az aszott virág
kertész.

-  Erről beszéltem — vigyorgott Bertold 
úr.

-  Egyikőnk múltja sem olyan makulát
lan, hogy ne férne rá egy kis megnyug
tató fényezés, nem gondolja, Bertold úr?
-  szólt halkan Szerafina, volt utcalány, 
majd madame, egy gazdag szappangyá
ros özvegye.

-  Ha ön mondja, Szerafina -  Bertold úr 
szavai túlzottan is udvariasakká váltak.

Ekkor Leon úr, betegnyugdíjas költő és 
volt lapszerkesztő kikászálódott foteljé
ből, s elindult az oltár felé. Ott megállt és 
egészen közel hajolt a püspök úr színes, 
mosolygós fényképéhez, mintha meg sze
rette volna csókolni azt, s közben hossza
san köszörülte a torkát.

-  Talán megfázott, Leon úr? -  szólt 
élénken és mohón Vizik néni. -  Hozzak 
egy általam készített torokcukorkát?

-  Nem, nem, köszönöm — válaszolta 
kissé zavartan Leon úr, miközben még 
mindig egészen közel hajolt a fényképhez. 
Aztán kiegyenesedett, már amennyire 
tudott, mert Leon urat a költészetben és 
a lapszerkesztésben eltöltött hosszú idő
szak igen meggörnyesztette, s a lakók fe
lé fordult.

-  Mindig a múlt, mindig az, ami volt, 
mindig azok a szép idők. Igaza van 
Szerafina úrhölgynek abban, hogy való
ban annyira szépek voltak azok az idők? 
Vajon nem mi voltunk fiatalok és szépnek 
láttuk azt, ami egyáltalán nem is volt 
szép, s akkor azt hittük, benne vagyunk 
az élet sűrűjében. De lássuk be, velünk 
igazából semmi sem történt. Minket elke
rültek a nagy dolgok. Mi egy szürke zsák
utcában toporogtunk. Mi...

-  Leon úr, maga most leszarja mind
annyiunk fiatalságát -  kiáltotta dühösen 
Bertold úr, s hogy nyomatékot adjon fel
háborodásának, kipréselte magát fotel
jéből, s fenyegetően megindult Leon úr 
irányába, aki ha lehet, még jobban össze
görnyedt, de egyébként inkább elszánt
nak látszott a püspök úr oltára előtt, 
mint ijedtnek. A váróban lévő hölgyek
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ezalatt vakarózni kezdtek, a protézisüket 
igazgatták a szájukban és nagyokat szi
pogtak.

-  Bertold úr -  folytatta nagy nyugalom
mal a betegnyugdíjas költő —, én egyálta
lán nem teszek olyat. Én csak arra aka
rom felhívni mindnyájuk figyelmét, hogy 
ne ragadjunk le a múltnál, amikor a jelen 
mindennél többet ígér. Gondolják alapo
san meg, a lehetőség, amely előttünk áll, 
amellyel kezdenünk kell valamit, sivárrá 
teszi a múltat.

-  Pontosan milyen lehetőségre gondol, 
Leon úr? -  szólt ismét finoman és halkan 
Szerafina, volt utcalány, majd madame, 
egy gazdag szappangyáros özvegye.

-  A püspök úrra -  egyenesedett ki egy 
pillanatra minden erejét és elhivatottsá
gát latba vetve Leon úr.

-  Szép ember — mondta Vizik néni, s 
közben nagyokat csettintett a nyelvével. 
-  Szívesen főznék rá.

-  Azt meghiszem, mama! -  böffentet
te Bertold úr, s már omlott is vissza fo
teljébe.

-  Én csupán azt akarom mondani...
-  Ön csupán azt akarja mondani, ked

ves Leon úr, hogy ha nem tűnik fel a lát
határon a püspök úr, akkor életünk ta r
talmilag és minőségileg semmilyen 
történésznek sem felel meg -  szakította 
félbe szigorúan Salánki Emma a beteg
nyugdíjas költőt.

-  Kedves Emma, ugye nem veszi zo
kon, ha Emmának szólítom, én olyan dol
gokról beszélek, amelyek túlmutatnak 
rajtunk, egyéneken, s lehetőségét bizto
sítja annak, hogy meghatározó részeivé 
váljunk közösségünknek.

-  Megengedem, hogy Emmának szólít
son, bár felhívom a figyelmét arra, Leon 
úr, hogy ez egyfajta kontextus létezését 
feltételezi közöttünk, márpedig ilyen kon
textus közöttünk nem volt. A fő gond az, 
hogy maga nyavalyog. Ráadásul érzelgős 
és mániákusan ragaszkodik a halhatat
lansághoz...

-  Az első férjem is ilyen volt, amíg rá 
nem szokott a saját főzésű ánizslikőröm- 
re — sziszegte Vizik néni. -  .. .de én elmon
dom magának, Leon úr -  folytatta rendü
letlenül Salánki Emma polgár és úrinő 
-, hogy egy ilyen kicsi közösségben csak 
az egyén számít. A többi marcipános szív. 
Tudja, olyan, amilyeneket falusi vásáro
kon árulnak. Színes, jó illatú, és ha ráha
rapsz, beletörik a fogad. Kedves Leon úr, 
mi itt mindnyájan meghoztunk egy dön
tést. A legnagyobb tisztelettel fogadjuk a 
püspök urat karácsony este. Készülünk 
rá, s megteszünk mindent a sikerért. De 
ne feledje, engem a történelem nem érde
kel, a többiek ellen azért küzdők minden 
erőmmel, mert nem akarták tiszteletben 
tartani a döntésemet -  a beszéd végén a 
polgár és úrinő szétnyitotta tarka legye
zőjét, és hevesen hajtani kezdte a levegőt 
ráncos arcára.

-  Értsék már meg, kérem, ha nem 
hisznek a püspök úrban, akkor nem tehe
tünk semmit! — kiáltott fel kétségbeeset
ten Leon úr.

-  Hiszünk, drága barátom, hogyne 
hinnénk -  mondta negédesen Szerafina.

-  Még annál is jobban -  csücsörítette 
Vizik néni.

-  Ne aggódjon, Leon úr, mi kitartunk 
a püspök úr mellett, csak azt vegye figye
lembe, hogy ez legeslegelőször is egyéni 
döntés volt, s csak utána közösségi -  ol
dotta a helyzetet Salánki Emma.

-  Megtartjuk a bulit, költőkém! — har
sogta Bertold úr.

Leon úr könnybe lábadt, rövidlátó, ám 
hálás szemmel hunyorított lakótársai fe
lé. Homokszínű, kopott zakójának zsebei
be dugta kezeit és idegesen matatni kez
dett bennük. Láthatóan nem keresett 
semmit, csak gondolatait próbálta össze
szedni. Hosszas toporgás és kotorászás 
után egy segélykérő pillantást lövellt a 
püspök úr színes, mosolygós képére, az
tán megszólalt.

-  A fő gond az ellenséges tábor. Amit 
mi vállaltunk, annak célja van, amit ők 
akarnak, az, hogy mi soha ne teljesít
sük be vállalásunkat. Amennyiben mi hi
szünk küldetésünkben...

-  Már megint a túl nagy szavak -  szólt 
közbe Salánki Emma.

-  Értsék meg, hinnünk kell abban, 
amit teszünk! — folytatta egy kicsit han
gosabban Leon úr. -  Arról beszélek, hogy 
nincs más lehetőségünk, ha ezt bevállal
tuk. Teljes mértékben át kell élnünk kül
detésünk minden pillanatát, és eggyé kell 
válnunk a püspök úr lényével.

Lorettói Ház, a Ferenc-rendi templom lorettói ká
polnájának homlokzati domborműve

-  Milyen módszerben gondolkodik? -  
motyogta Vizik néni.

-  Az ellenség körülzárt minket. 
Hibáinkat lesi, gyenge pontjainkat fürké
szi. Meg kell erősítenünk sorainkat, s ki 
kell lépnünk félénkségünk homályából. 
Amíg a püspök úr meg nem érkezik, ne
künk kell őt megtestesítenünk, nekünk 
kell felvállalnunk szerepét, s nekünk kell 
megvívnunk a harcát. Mi leszünk a püs
pök úr!

-  Mind a nyolcán? -  szólalt meg első íz
ben dr. Rafael tájképfestő és válóperes 
ügyvéd. Valószínűleg elbóbiskolhatta a 
beszélgetés kezdetét, s csak az utolsó mon
datokra ébredt meg. Szája sarkából nagy 
mennyiségű nyál csurgóit ingének nyaká
ra, s mivel úgy gondolta, a szájában lévő

sok nyál miatt senki nem értette meg kér
dését, szürcsölt egy nagyot, s még egyszer 
megkérdezte: -  Mind a nyolcán?

Leon úr a volt tájképfestőre és válópe
res ügyvédre nézett, majd határozottan 
és súlyos sóhajok közepette kijelentette:

-  Nem, a püspök úr csak az egyikünk 
lehet!

-  Várjunk csak, várjunk! -  horkant 
fel Bertold úr, nyugalmazott rendőrtiszt 
és képzett kínvallató. — Azt akarja ezzel 
mondani, hogy valamelyikünknek kará
csonyig el kell játszania a püspök úr sze
repét?

-  Nem. Egyikünk karácsonyig a püs
pök úr maga lesz -  szólt Leon úr és szere
tetteljes pillantásokat vetett az oltárra.

-  És kire gondolt? — kérdezte Salánki 
Emma.

-  Igazából senkire. Most kellene eldön
tenünk.

-  Legyen maga, Leon úr, hiszen annyi
ra átérzi a történelem minden sóhaját -  
nyájaskodott Szerafina.

-  Sajnos én nem lehetek — a lemondás 
minden fájdalma kiérződött e szavak mö
gül.

-  És miért nem? -  morgott Bertold úr.
-  Mert én költő vagyok, krónikás. Az 

én tisztem megörökíteni a nagyságot, 
nem pedig megcsúfolni. Egész eddigi pá
lyafutásom alatt arra vártam, hogy jöjjön 
valaki, aki mellett kiteljesedhetek mint 
alkotó ember. És most elérkezett ez a pil
lanat, s ezt a pillanatot én költőként aka
rom megélni -  húzta ki magát büszkén, 
már amennyire tudta, a betegnyugdíjas 
költő, s talán még egy- két könnycseppet 
is elmorzsolt hunyorgó szemeinek sarká
ban.

A többiek tanácstalanul néztek egy
másra. A csendet dr. Rafael tájképfestő 
és válóperes ügyvéd törte meg:

-  Talán én elvállalnám, ha senki nem 
akarja.

Mindenki ránézett. Dr. Rafael ezt ész
re sem vette, összes figyelmét lekötötte 
az, hogy egy nagy sárga zsebkendő sar
kára bogot kössön. Nyomasztó csend lep
te el a várót. Az oltár képein, azokon, 
amelyeken a lakók voltak lefényképezve, 
többször is végigsuhant a huzat. Én is fe
szülten vártam a folytatást.

-  A püspök úr én vagyok. -  Hilgert 
Gáspár nyugalmazott mozigépésznek ez 
volt az egyetlen mondata azon a napon, 
s ez is kijelentő inkább, mint felkiáltó. 
Kerek nyakú, világoszöld pulóvert viselt, 
alatta fehér inget. Frissen borotválko
zott, s mivel ezt a műveletet csak maga 
szerette végezni, az arca tele volt kisebb- 
nagyobb vágásokkal, amelyeken a vér 
még alig alvadt meg. Vastag, fekete ke
retes szemüveget hordott, arca kerekded 
formájú és enyhén barna színű. Bőre alig 
ráncosodott. A többi férfilakóhoz képest 
nem is látszott öregnek. Mire a többiek 
magukhoz tértek, már ott állt Leon úr 
előtt, egészen közel hajolt hozzá, és már 
sokkal határozottabban, mint előtte, kije
lentette: -  A püspök úr én vagyok! — ez
után méltóságteljes léptekkel az ajtóhoz 
indult. Amikor odaért, kinyitotta, de még 
egyszer visszafordult és a többiek felé ki
áltotta: -  A püspök úr én vagyok! — és ez
zel kilépett az ajtón.
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BOG D AN  LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov: Apám
1. A z e ltéved t golyó

Ahogyan ágyúit vezényelte, 
m int egy karmester. A  zsaru mesélte, 
a féllábú hadfi, katonája, 
mikor visszajöttünk Pétervárra.
S  ő  harminc év után is emlékezett. 
Feltámadt apám. Sírt és nevetett, 
káromkodott, ahogyan nem szokott, 
Fortunát igézte, makacskodott.
A  célpontokat precízen bemérte.
A  tökélytől ments meg Uram, kérte. 
Nem tudhatta, hogy rögtön elsodorja 
a sors egy eltévedt, germán golyója.

2 . A je len és

Hajnal. Hajszolnak valakik. 
Kopár fennsíkon, szüntelen.
Úgy érzem, az apám van itt.
Ablak mellől néz, szelíden.

„Vászja, belőled mi m arad? -  
Mered reám és fintorog. -  
Eltékozoltad önmagad.”
Vernek fények, fényostorok.

Apám  helyén, felriadok, 
kérdőjelek örvénylenek.
Pedig ott állott, dohogott, 
kiválasztotta a helyet.

Tüzérkarmester, pontosan, 
nem bízhatta véletlenre.
Ki tudja, most hova suhan, 
a bemérhetetlen űrbe?

És visszatér-e valaha, 
hogy megtudjam, hol is hibáztam, 
hogyan is csúszhatott hiba 
életembe, m it felkínáltam,

m int talált tárgyat. A  korszak 
bánt el velem -  védekezem. 
Vannak, akik elpusztultak 
a lágerekben. Esztelen

túlélésre koncentráltam.
Hittem, szemtanú lehetek.
De a számítást elhibáztam, 
és legyőztek a szovjetek.

Mert nem is vettek komolyan.
Ne vakeráljon Bogdanov,

fogalmazza meg pontosan 
az égi metszéspontokat.

Egy néma szemtanú m it ér? 
Kiröhögteti önmagát.
A z igaz, nem épp semmiért.
De hát kimozdul a világ,

a rímek kalodáiból, 
nem mérhetem be pontosan, 
rigónk kirepül a versből, 
kéklő égen tovasuhan.

Es a rengeteg adalék, 
tények, álmok, árnyalatok. 
Eltékozoltam életem,
A z árnyak költője vagyok.

És már idősebb, m int apám, 
mikor ágyúit vezényelte. 
Átlátott-e a partitúrán?! 
„Találkozunk holnap -  ígérte. -

Egy felhőn várlak, kisfiam, 
Rozzant, búskomor fénysugár. 
Elmeséled, ott lenn mi van, 
s én elmondom: terád mi vár.”

Végre megtudhatod, mivé lesz, 
felszikráznak a vereségek, 
hogyan érzékel, m it is érez, 
testünk halála után, a 
halhatatlan, makacs lélek.

3. A z e légett ra jzok

Nem tudom elképzelni a ravatalon, 
kitüntetésekkel a zubbonyán.
„Háború lesz!” -  mondotta búcsúzóul, ünnepélyesen, 
amikor betértünk az állomás melletti vendéglőbe, 
amely alaposan lerobbant 1914 nyara óta, 
amikor még egy fényes és elegáns hely volt, 
s ő  vodkát rendelt, noha nem ivott -  
„Háború lesz, kisfiam, de bármi is történik 
ne gyere haza Párizsból, ott biztonságban leszel, 
hiszen a franciák szövetségeseink, 
szeretném ha te, legalább te túlélnéd!
Vigyázz rá -  érintette poharát a Gumiljov poharához. -  
Ne hagyd, hogy önfejűsködjön!”
Azzal magához szorított és megcsókolta a homlokom, 
éreztem az arcszesz kellemes illatát. Megborzongtam. 
Gumiljov megígérte, hogy vigyázni fog rám.
Apám  megfordult és elment, akkor láttam  utoljára, 
galambszürke felöltője még sokáig világított a járdán, 
ahogy távolodott az ellenfényben... „Enyhe túlzás! -
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mondotta Gumiljov, krákogua, és rendelt 
még egy kör vodkát. -  Nem lesz háború, 
az a vén, szarrágó Ferenc József már nincs 
elmeállapota birtokában, totálisan cselekvésképtelen.” 
„És a németek?” -  érdeklődtem komoran, de ő  
megvetően legyintett. „Vilmos császár is őrült...
De a tisztjei nem! A  tábornokok tudják, hogy nincsenek 
felkészülve egy totális háborúra. A tyád túloz!”
„S ha mégsem?” -  kérdeztem izgatottan, 
de barátom már észrevette a biliárdasztalt, 
a nyerésben lévő, tar fejű öregurat, lenyűgözte 
a fehér és piros golyók tánca a méregzöld asztalon, 
kezébe vette a dákót, s nem törődött többé semmivel.
A  vonatot is lekéste, nem utazott el, kitört a háború, 
bevonult, s ahelyett, hogy rám vigyázott volna Párizsban, 
vagy Patagóniába indult volna felfedező utakra, 
az események kellős közepében találta magát, 
amelyek azután tragikus halálához is vezettek, 
hiszen belekeveredett egy állítólagos összeesküvésbe, 
Tinyanov szerint az egyik első koncepciós per 
áldozata lett és főbe lőtték. Most, hogy felidézem  
azt a napot, mikor még az ő  sorsa is 
más fordulatot vehetett volna, ha nem ragad le 
a biliárdasztalnál és felül velem a vonatra, 
rádöbbenek: apám akkor sem volt egyenruhában!
Nem szerette volna az uniformist? Pacifista lett volna? 
Amúgy is keveset láttam tüzértiszti egyenruhájában, 
tábornoki uniformisban szinte soha. Sudár alakja 
frakkban magasodik fel, am int esténként, mosolyogva 
búcsúzik. Először Andrejt szorítja magához 
és dobja fel a levegőbe, majd engem. Érzem  
frissen borotvált arcának összetéveszthetetlen illatát.
Ma már nincs forgalomban az angol arcszesz, 
amely, bárhol is éreztem meg, azonnal, 
hallucinatórikusan apámat idézte fel. Igen, látom, am int 
indulnak anyámmal az estélyre, fogadásra, operába, 
színházba. Vagy szalonkabátban búcsúzkodik, 
amikor a klubjába megy, a szokásos heti bridzspartira. 
Lovaglónadrágban is látom, amikor az istállóba indul, 
mert minden reggel kilovagol. M ustárszínű köntösben 
tűnik fel, amint hatalmas, tutajszerű íróasztalánál számol, 
kiterített térképeket figyel és közben keze ügyébe a mappa, 
önfeledten, kitartóan és fáradhatatlanul rajzol bennünket, 
anyámat, Andrejt, engem, a dadust, a cselédeket, tiszttársait, 
a szerzeteseket, a pétervári dámákat, kereskedőket, 
amazonokat, koldusokat, aranyifjúkat, anarchistákat, 
a sikátorok páriáit. Mi lett vajon ezekkel a rajzokkal? 
Benn égtek a kastélyban, de ha behunyt szemmel 
koncentrálok, még látom őket. A z egyik rajzsorozaton, 
tíz vagy tizenkét lap lehetett, éppen labdázunk Andrejjel 
a tengerparton, bokáig süppedve a finom homokba.
Én nyolc éves lehetek, bátyám tíz, karcsú testünk megfeszül, 
ahogyan a levegőben úszó kék labdát figyeljük.
Ha lehunyom a szemem, hallom még 
a parti szikláknak ütődő hullámok csattogását 
és a feltámadó szélben zizegő homok zenéjét, 
aztán váratlanul tejfehér köd vagy gőz önt el mindent 
és apám arca, alakja szertefoszlik és rázni kezd 
valami megállíthatatlan, belső, erőtlen zokogás.
Nem is hiszem el, hogy valamilyen formában 
hamarosan találkozhatunk. Olyan keveset tudunk, 
de ez a kevés is félelemmel, iszonyattal, borzongással tölt el. 
Reszketek.

* A versciklus a hetvenes évek közepén íródha
tott, az anyaversek és a családi legendárium ot idéző 
sorozatok előtt. „Érdekes -  m agyarázta Léna nagy
mama, a verseket olvasva, hogy az édesapjával so
k a t álmodott nagyapád, míg édesanyjával nem. 
Édesanyját állandóan révületben, félálomban idéz
te meg. Apja viszont állandóan megjelent álm aiban, 
és egyszer, fia ta l korunkban, m ár a háború után , 
am ikor a norm andiai tengerparton nyaraltunk  és 
elvonatozva Calais-ba, á tugro ttunk  néhány napra 
Londonba és elm entünk megnézni Newton sírem lé
két a W estm insteri apátságban. Ketten voltunk az 
impozáns síremlék előtt, am ikor váratlanul lobog
ni kezdtek gyertyáink, és az istennő, Asztronómia 
szobra körül feltűnt édesapja árnya. U tána a hu
zat eloltotta a gyertyáinkat, sötétben m aradtunk, 
rendkívül izgatottan m agyarázta, hogy igenis lá t
ta  az édesapját, a k ísértetét, a szellemét, az á r
nyát, am it akarok, s valam it mondani is ak a rt ne
ki. D ideregtünk a sötétben, aztán  tu ris ták  jelentek 
meg, fáklyás szerzetesek kísérték  őket, de a láto
m ás vagy jelenés eltűnt. Nézd, én is lá ttam  egy ki- 
vehetetlen árnyalakot gomolyogni az istennő dacos 
feje körül, de akkor se tudtam  megállapítani, hogy 
az érzékeim játéka-e ez vagy egyszerűen nagyapád 
hatása  alá kerültem . Mondom, akkoriban versben 
is sokat foglalkoztatta édesapja alakja, u tána  évti
zedekig nem. Beszélni se szívesen beszélt róla, úgy 
éreztem, valam i m iatt az ő halálában is vétkesnek 
érzi m agát, ak ár a Gumiljovéban, ak it nem tudott 
elvinni a b iliárdasztal mellől Párizsba indulásuk 
előtt vagy az édesanyjáéban, ak it nem tudott kicsá- 
bítni Párizsba... Mégis, viszonylag kevés versében 
jelenik meg a daliás tábornok. Én is ismertem, ki 
nem az akkori Péterváron? Amikor halálh íre  elju
to tt hozzánk Párizsba, s később az Andrejé, az édes
anyjáé, majd az én szüléimé — valósággal körözött 
körülöttünk a halál. -  Sok versében idézi atyja fe
lejthetetlen alakját is, ezeket majd vedd számba, ha 
tényleg írn i akarsz róla...” Még annyit, hogy az első 
versben feltűnik egy veterán hadfi, atyja volt kato
nája, aki 1946-ban, a véletlen szeszélye folytán ép
pen abban a körzetben rendőrségparancsnok, ahol 
nagyapáék lak tak , noha egykori lakásukat, amíg 
ők Szibériában voltak, lebombázták. A féllábú had
fi, m iután megtudja, hogy kinek is a fia, nagy tisz
telettel emlékezik meg hajdani, bálványozott pa
rancsnokáról -  ő csak a fél lábát veszítette el, de a 
tábornok ú r az életét -  és habozás nélkül kiállítja 
az ira ta it és k iu tal egy új lakást, am int erről nagy
apa egy régebbi, 1946-ban ír t  versében is megemlé
kezik -  Tatjána B ogdanova

Szederjessi András: Szobor
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A N T A L  B A L Á Z S

Védő versek
Líraértésünk, ahogy telik az idő, úgy 

fordul egyre nagyobb örömmel a minél ki
sebb szegmensben jelen lévő, annál elmé
lyültebb és erősebb oldalát mutató tájköl
tészet felé -  noha egyre kevésbé pontosan 
tudná csak megmondani, mi is az, mit is 
ért azon. Eszembe se jut azt állítani, hogy 
Fekete Vince 7 év alatt írt verseinek gyűj
teménye javarészt ilyesmi darabokat tar
talmaz, hiszen ezzel talán a tárgyiasság 
irányába mozdítanám el e költészetet, ho
lott a versekben megidéződő-megképződő 
tájaknak (és a tájversek mellett a hasonló
an működő', de mégiscsak más helyszínek
nek) alapvető része a beszélő, aki önmagát 
artikulálja újra meg újra nyelvi keretek 
közé a tájak (és tehát helyszínek) imma
nens összetevőinek aktív közreműködésé
vel, akárha maga is az lenne. Ugyanakkor 
tárgyias és alanyi költészet között két
ségtelen pengeélen táncol annak ellenére, 
hogy egy-egy versben minden tisztán lát
ható. És persze ha nem is állítom azt, attól 
mégiscsak valami sokban hasonlóról van 
itt szó. Méghozzá deklaráltan: a Védett vi
dék verseit mintegy keretbe foglalja a ha
sonló felütéssel indító nyitó- és záróvers, 
a (Mert nem lehet ilyen jéghideg), amely 
mintegy poétikai programot hirdet, illetve 
összegez a tételek közrefogójaként, noha 
éppen elég feladatot is ad az olvasónak, ha 
ezt a programot/összegzést fel akarja fej
teni. A monotonitás és az élet körforgása 
ugyanis nyilvánvalóan kétfelé bontható, 
s a másik fele épp a természet évről évre 
ismétlődő, ciklikus „elpusztulásában” és 
„újjászületésében” érhető tetten a legadek- 
vátabban -  viszont attól e ciklikusság még 
közel sem lesz monoton. Jéghideg, gépies, 
monoton és zakatakoló viszont az a világ, 
ahonnan a beszélő nyilván útra kel, hogy 
a tájba eredjék -  ez a kontrasztosság egy
szerre van belül és kívül e keretverseken, 
az olvasó döntése, hová is helyezi el.

A vidék védett, hiszen a poétikai állás- 
foglalás képes kiemelni a természet (és/ 
vagy a történelem) nyers erozív folyama
tainak láncolatából és olyan mezőbe he
lyezni, ahol csak a nyelv érintheti. A „tisz
ta” természeti képződmények/„tárgyak” 
nyelvi objektummá való átlényegülő- 
se, a jelentéssel való telítettség Fekete 
Vince költészetében ugyanakkor többnyi
re meg sem próbálkozik a rögzítéssel ösz- 
szekapaszkodni. Végigolvasva a verseket, 
egyáltalán nem konkrét helyek leképező
dését érzékeli az olvasó, sokkal inkább 
hangulatok és atmoszférák által kijelölt 
az út, amely e helyekre vezet és persze a 
végpont is az (más kérdés, ha olyan olva
só akad össze a versekkel, aki fel is ismer 
bizonyos helyszíneket). A Lebegő foltok kö
tetnyitó ciklus első tétele, a Felissza mind 
szép példát mutat Fekete Vince módszeré
re: leírások helyett hívószavak idéznek be 
konkrét helyeket, melyek az olvasók bizo
nyos körének, közösségének jóval többet, 
de legalábbis mást jelentenek, mint a töb
bieknek: A borvízforrás, a Kicsifenyő kör
nyékén... -  vagy később, a Vadoromban: 
Egres-kút, Réz-kút / s a Vadorom / kör
nyéken voltnincs / gyermekkorom. De

érezhetően hasonlóképp működik akár 
már a ciklus második verse is, méghoz
zá a címétől kezdve: Vargaváros. Az olva
só biztos benne, hogy a hely létezik-léte- 
zett, noha a cím másik fele (Századelő) 
sejteti, hogy nem feltétlen valós, sokkal 
inkább virtuális helyszínrajz lehet csu
pán -  ilyenformán a minduntalan elő
előbukkanó hatásélmény, Oravecz Imre 
Halászóemberének több szövegében meg
ismert eljárása ötölhet fel: a múltba vetí
tett helyszín felidézése, a „mi lehetett itt 
akkor?” kérdése, amely néha talán a bi
zonyosság érzetét sugallja: mi volt itt...

A -  fentebb említett -  tiszta természe
ti képződmények, tájak, vagy az emberek 
által teremtett, időben visszanyúló, „tisz
ta” korokból való helyszínek megképzése
kor a versnyelv is leginkább letisztultsá
gával tüntet, míg máskor a rím, a ritmus 
uralja és teremti meg a beszéd feltételeit. 
Ez a kettős eljárás igen ügyes ritmust ad 
az olvasáshoz, nem mellesleg azt a kissé 
melankolikus, jó értelemben értett emel
kedettséget is kelló'en ellepontozza, amely 
a tájköltészetnek eszköztelensége ellené
re — vagy talán épp azért — mintha szük
ségszerű velejárója lenne. Érdekes, hogy 
míg témájából eredően a népiség költésze
ti törekvései jelölnék ki talán a tájpoétika 
előzményeit a magyar líra szöveghagyo
mányában, addig formaeljárásai, szö
vegtípusai, valamint a versekben idézett 
költőelődök sorra-rendre más iskolákból 
kerülnek ki. Az újabb tájlíra például egye
nesen ókori kínai és japán versformákat 
és költőket hív segítségül előszeretettel -  
ennek első jelzése is Oravecz Imrétől ere
deztethető Ryokan-fordításaival, bár ver
seivel igyekszik megkerülni (de -  mint az 
a Hopik könyvé ben tapasztalható, elősze
retettel teremt más előzményeket is a ma
ga számára), vagy hivatkozhatunk a lát
ványosabb, de talán túlhajtott, és a már 
időnként a patetikusság túloldalára is át
billenő Győrffy Ákos verseire is, melyek 
ma inkább szem előtt vannak. Nos, Fekete 
Vince versein inkább már szűrt alakban 
érezhető a tömör, sűrű szerkezetekben való 
gondolkodás, mely üdvösen kikerüli a túl- 
emelkedettség buktatóit, már csak azért 
is, mert érezhetően nem eszköz a tájlí
ra: nem valami a mélyben vagy a magas
ban rejlő titkos talányra, rejtett értelem
re utalja az olvasót, hanem nyílegyenesen 
magára mutat. A tájban való feloldódás 
nem annyira intellektuális szükséglete a 
versnyelvnek, hogy feszültséget teremtsen 
lezárásként, hanem szinte természetes 
ok-okozati láncból következő végkifejlete -  
nem bölcselkedés történik itt, hanem han
gulatokkal, még inkább hangulatokban 
elbeszélt történetek zajlanak.

Ha van konkrétan kijelölt topográfiá
ja a Védett vidék nek, az sokkal inkább iro
dalmi vetület, mint földrajzi, holott a meg
idézett költőelődök szövegei inkább csak a 
mankó, a bot, a túrázó elengedhetetlen se
gédeszköze szerepét ölthetnék magukra -  
mégis az egyetlen bizonyosságot jelentik. 
Ezek között dominánsak az erdélyi költők 
— a Füvekben, fákban ciklus egyetlen, ré
szekre tört szövege, a Tízezer éj alatt egy
ből három is: Szilágyi Domokos, Kányádi 
Sándor és Létay Lajos, máshol Jékely, de 
József Attila, Radnóti vagy Kosztolányi is

fontos hivatkozások, nemkülönben néhány 
kortárs és barát, mint Kemény István 
vagy Lövétei Lázár László. Sokfelől egy- 
felé tartó hagyomány ez, mely érezhető
en többdimenzióssá, több lábon állóvá te
szi Fekete Vince költészetét.

A Védett vidék erőssége is ez a kettőség, 
amely a kötet verseinek az eltérő világok
ból származó szövegekkel folytott állan
dó párbeszédéből épül meg -  miközben a 
könyv versei egyértelműen „csöndes ol
vasás-pártiak”. Még az olyan erősen au
ditív tételekben is, mint A földbelátó, az 
igen emlékezetes Az eltévedt sereg vagy 
az Átok, melyek ritmikája valósággal az 
olvasó fülében dobog még nagy csendben 
is. Emlékezetesek azok a kötet különbö
ző részeire szétszórt epikusabb, ugyan
akkor töredezettebb darabok -  a kezdő, 
már említett Felissza mind, mely mint
ha csak véletlenül maradt volna ki a Vak 
visszhang cím alatt egyberendezett dara
bok közül -  de persze nem véletlen az -, 
melyek voltaképp egyneműek, s melyek 
meghatározzák, hogy a legerősebb benyo
másaim mégiscsak a tájköltészet foga
lomköre körül matatnak, ha a Védett vi
dékre gondolok.

Miközben újabb líránk egyik látványos 
szegmensében a nagyváros ikonikus-tár- 
gyias jelenléte egyre sokrétűbben és tö
ményebben érzékelhető, már régen nem 
is a posztindusztriális, hanem egyre in
kább a kiberkultúra aspektusából, addig 
egyre jelentékenyebb vonulatot képez
nek a gondolat-, kép- és különösen érze
lemgazdag tájversek, melyeket (persze 
együtt annyi minden mással), illetve az 
arról való fogalmainkat újra kéne gondol
ni. Fekete Vince új, sok csöndes örömre 
okot adó kötete kétségtelenül alkalmas 
rá, hogy egy újrafogalmazáshoz példaszö
vegekkel szolgáljon.

Fekete Vince: Védett vidék. Erdélyi 
Híradó-Ráció, Kolozsvár-Budapest, 
2010.
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Filmes útikalauz erdélyieknek
Azon vitázni, hogy az Erdélyben, filmet, 

együtt hármas közül melyik volt előbb, 
csalóka dolog: a kérdés természetét illető
en igencsak hasonlít a tyúk-tojás dilem
mára, és még csak az alcímnél tartunk. 
Mert az Antigoné, a maga sokatmondó 
egyszerűségében, elindít, majd magunk
ra hagy a filmről mint olyanról való gon
dolkodásban, megkérdőjelezve minden 
hozzá kötődő hagyományos elképzelést, 
és — kikéri magának -  nem válik erdélyi 
magyar naranccsá.

Játékfilm, de valójában játék-film, mert 
nem játsszák, hanem ő játszik velünk. 
Elhiteti, hogy jelmezes Szophoklész-adap- 
tációt fogunk látni: sziklabérces, kietlen 
tájon, történelmi idők előtti világban fi
gyeljük majd az írott és íratlan törvény 
képviselőinek összecsapását. De miért 
is? Mit mondhatna nekünk ma Antigoné 
és Kreón harca, anélkül, hogy ne nyúl
na néhány evidens, az erdélyi magyarság 
problémáját érintő kérdéskörhöz? És már 
lépnénk is erre az útra, csak akkor az hir
telen eltűnik előlünk, és brechti szereplő

őket is fűzi a Sors, mert végzetes hibát kö
vettek el: Szophoklész szövegére pillan
tottak. A Jó (JBN), a Rossz (Oláh-Badi 
Levente) és a Csendes (Zágoni Bálint) -  
a „vétkes komikus triász” — a filmkészí
tés nehézségeit tapasztalva egymást közt 
cserélgetik a maszkokat, és nem lesz egy
értelmű, hogy kivel kell tartani. Hisz 
folyton olyan szituációkba keverednek, 
ahonnan csak egyikük jöhet ki nyertes
ként, de mivel tudjuk, hogy hús-vér em
berekről van szó, nincs szívünk csupán 
egyikőjük pártját fogni. Valamennyiük 
közül Debreczi az, aki a nagy megméret
tetés alatt megmarad pozitív szereplő
nek — ez talán a szakmai tapasztalat és 
egy eredendő sármosság állandó kettősé
nek tudható be. De valóban igazi énjüket 
mutatják hőseink, vagy nagyítótükörben 
látjuk őket? Néha remélni, hogy sarkított 
(alter)egókat vesz szalagra a kamera, s a 
rendező például tényleg átlátja nagybetűs 
ötletét, nem pedig nőideálját akarja meg
találni a forgatások alatt. Persze koránt
sem ennyire vészes a helyzet, inkább csak

ként kiszól Antigoné, hogy ő ezt nem tudja 
csinálni. Jöhet a nézői elvárások felrúgása 
és az érdeklődéssel fűszerezett elképedés: 
most mi lesz? Majd sorjában ismerjük meg 
az idézőjeles „Antigonét” (Szász Réka) 
és „Kreónt” (Debreczi Kálmán), és ami
kor az idézójeles „rendezőt” (Jakab-Benke 
Nándor) is megmutatják, elkezdődik az el
idegenítés, amely paradox módon mégis 
sokkal közelebb visz minket mindenhez. 
Mert a mai néző nem tűri a válaszfalakat, 
nem hajlandó múzeumi tárgyként tekinte
ni a jelen műalkotásaira és — noha a kon
venciók miatt nem meri ezt mindig beis
merni -  igenis kíváncsi a munkafolyamat 
hogyanjára is. És ekkor lesz nyilvánvaló, 
hogy nem a koncepció, hanem annak kivi
telezése áll a film középpontjában, amely 
ezen a ponton már nem is film, hanem 
metafilm, és máris tudjuk, hogy becsap
tak, de jól esik, mert okosan csinálják.

Három (férfi) moira szövögeti, pontosab
ban szövögetné a film fonalát, csakhogy

komolyan komolytalan: poén poént követ, 
és amint kikristályosodik a rendezői (eset
leg színészi) elképzelés a tulajdonképpe
ni Antigoné-filmről, máris bővül a humor
forrás. Mert, valljuk be, kissé vicces lenne 
két órán át sminkelt tragikus hősök művi 
pátoszát nézni, hallgatni. Sok időnk még
sem marad a fantomjelenetek boncolga
tására, mert, és ezt szerzőink is tudják, a 
valóság mindig színesebb a filmnél, s így 
az alapkonfliktusok a stáb tagjai közt fog
nak rövid, de tartalmas életre kelni. Ha 
mégis Szophoklész-utánérzésre vágyunk, 
többszörösen fellelhetjük két ellentétes 
eszme viaskodását, színház kontra film 
jelige alatt, a rendezői szokások, színészi 
játék, technika összehasonlításában.

Hogy mi mindenen kell keresztül men
jen a „fiatal filmes csapat” — lényegében er
ről szól az ál-dokumentumfilm (angol szó
val mockumentaryn&k is nevezhetnénk, 
hisz ebben a megnevezésben benne van 
kötekedés, élcelődés is, amely esetünkben
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sem hiányozhat, s nem csak az alkotókat, 
de az alkotást is célba veszi). Hőseink ha
mar ráeszmélnek, hogy nem egy zökkenő- 
mentes utat jár, ki filmkészítésre adja a fe
jét: mire kiküszöbölnének egy akadályt, 
újabb fordulópontként jön egy másik. Ez 
így történik mindvégig, és néhol már von- 
tatottá válik ez a felsorakoztatás -  egy-egy 
(ál)hisztit, (ál)vitát nehezen hiszünk el, de 
kárpótol a forma, melyben ezek feltűnnek: 
az ízes magyar nyelv, a dallamos székely 
ékesszólás, és kevésbé szakrális szókészle
tünk kiaknázására tett kísérlet (példaér
tékű szókapcsolatok a feszültségkeltés ér
dekében elmaradnak). Nézői feladat lehet 
egy, a film életérzését kifejező mondatot ta
lálni az elhangzottak közül (1. „Antigonét 
mindenki meg akarja csinálni”).

Mégis, úgy érzem, van valamiféle kétér
telműség a filmben, ha az utolsó snittből 
kiindulva (újra)értelmezzük azt. A záróje
lenetben vagyunk tanúi egy talán impro
vizált, talán valódi, de jogos kiborulásnak, 
a felháborodott rendezőnek, aki már maga 
sem tudja, hogy miért dől össze a kártya
vár. És vicces, de kicsit szomorú is, hogy 
Erdélyben így csinálnak-csinálunk filmet, 
hogy az ötlet mindig alá kell rendelődjön a 
társadalmi és anyagi helyzetnek. Fellini, 
amikor hasonló témát dolgozott fel a 8 és 
%-ben, nem technikai problémák miatt 
került alkotói válságba, ellenkezőleg, ke
vésnek találta a filmben rejlő lehetősége
ket egy, csakis mély szimbolikával illuszt
rálható, önreflexív állapot kifejezésére. Az 
Antigoné esetében az alkotóhármas nincs 
és nem is lehet ötlethiányban, egyelőre, 
filmjük szerint, csak külső, formai nehéz
ségekbe ütközhetnek. A humor, a paródia 
lesz a megfelelő közeg a sajátos, de nélkü
lözhetetlen önreflexióra -  ezáltal menekül 
meg a film bármiféle kritika elől, mert 
minden saját hibát megfogalmaz és tálcán 
kínál. A néző majd eldönti maga, hogy így 
működik-e az erdélyi filmgyártás, de vi
szonyítási alap hiányában csak saját meg
érzéseivel hasonlíthatja a látottakat.

Az Antigoné készítői időt nyertek ma
guknak azzal, hogy eljátszadoztak és ki
toltak velünk: elmagyarázták, hogy mi
lyen bajos a szakma, és bizony sajnáltuk 
is őket. Viszont együttérzésünknél és sá- 
pítozásunknál fontosabb a beléjük vetett 
(őszinte) bizalmunk, hogy mindezen aka
dályokat már maguk mögött tudhatják. 
Most hát nincs más választásuk, mint 
hogy megmutassák, milyen a de facto er
délyi magyar film. Várjuk.

Antigoné, avagy Erdélyben, fil
met, együtt, színes magyar-román film, 
84 perc, 2010. Rendező: Jakab-Benke 
Nándor. A rendező munkatársa: Oláh- 
Badi Levente. Producer: Zágoni Bálint. 
Gyártó: Projectograph. Operatőr: Bántó 
Csaba, Kürti István. Vágó: Kató Zsolt. 
Szereplők: Jakab-Benke Nándor, Oláh- 
Badi Levente, Zágoni Bálint, Szász Réka, 
Debreczi Kálmán, Székely Róbert, Bálint 
Arthur, Péter Attila Pötyi, Bakó Kincső, 
Boros Melinda, Páll Botond, Zakariás 
Zalán.
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Látomás

A kerti napraforgókat 
néha asszonyoknak látom: 
sárga kalapos, zöld csipkeruhás 
asszonyoknak,akik szüntelen 
szomorúságban várakoznak... 
Olyan szépek és olyan törékenyek. 
Szerelmes vagyok beléjük, 
mindenikbe külön-külön, 
s mindenikbe együttesen.
Én vagyok a Nap, ó'k meg
felém forognak,
éjjel a holdvilágnál remegnek,
megborzongnak.

Fiamról

-  Kosztolányi után, szabadon -

Fiam régi képe. Nézd,mily édes, 
két esztendősen ül egy széken.
Fehér ingecske rajta, rövidnadrágja 
barnállik a jú liusi fényben, 
lábán tépőzáras szandál: 
pántján hangya szaladgál.

Arcán különös mosoly, 
kék szemén átsuhan rejtély: 
csillagsisakos nyár-éj.
Kezében vajon m it szorongat? 
Harsányan színes gombokat. 
Üldögél békésen, csönddel telve, 
lelkében titkok lábujjhegyre 
állva várnak,várakoznak... 
guruló álmokkal játszadoznak.

Olyan idegen így, olyan távoli, 
mintha nem volna hozzá

semmi közöm,
nézem egykedvűen a régi fényképet, 
hová lett belőlem az anyai öröm?! 
Csak tekintetében ismerek

magamra,
bohócosan mereng, m int valaha én...

Most töprenkedünk ketten 
-  szűk felnőttkorba zárva -  
a múlékonyság örök lényegén.

A m egalázott

Folyton megaláznak, lassan
megszokom,

nincs önbecsülésem, csak
egy bohócom. 

Kóc-szívéből ki-kiszottyan
irgalom...

Nem hivatalosan gyámolít Isten, 
miért és meddig... nem firtatom.

K ék-lila  versek
Kék vers

A kék versben 
minden kék: 
kék szavak közt 
kék csönd-lék, 
kék a Urai én lelke: 
hüledezik kékre festve...

Kék a vágy és kék a sóhaj, 
kék a nesz és kék a robaj, 
kék a bánat, kék az öröm, 
kék a láz és kék a közöny.

Testünkön átlátni mint üvegen: 
szívünkben kék szőrmés a türelem.

Lila vers

A lila versben 
minden lila: 
lila lavórban 
pancsol a csend, 
lila a kint és 
lila a bent.

Lila csillagok 
selyemlila égen 
korzóznak 
lila, rebbenő fényben.

Lila az istenfélelem,
Isten arcán lila a félelem.

Katy Zoltán: Tisztás

Sejtelem

Várakozás: áttetsző kékselyem, 
az örök várás sötétkék bársony. 
Föllebben liláskék sejtelem, 
szétfröccsen langyosan a fázón...

Lila hangulat

Lila szomorúság szivárog, 
át a réseken,repedéseken... 
mindent átitat mi útjában áll: 
lila lesz a fehér akadály,

lila lesz a való, 
lila lesz az álom, 
lila félhold szűköl 
behavazott árnyon.

*
Alom

Milyen lehet a kékfestő álma?
Mint kékbegy moccanó szárnya...

Mint kékláng utolsó tánca...

Mint kék arc mélyülő ránca...
Mint kékítőlassú oldódása...
Mint kékeres rejtelmek mása...

Mint zománckék téli éjjel...

Mint pasztellkék csönd-csibék
szerteszéjjel...

Kék-lila

Kék-lila bánat, 
kék-lila ágak, 
kék-lila öröm, 
kék-lila öltöny, 
kék-lila mámor, 
kék-lila zápor, 
kék-lila titok, 
kék-lila fiók, 
kék-lila harmat, 
kék-lila varrat, 
kék-lila fények, 
kék-lila méreg, 
kék-lila rejtjel, 
kék-lila, rejts el!

Csoda

A lila kapun nincs lakat, 
a lila kapu tárva-nyitva...
Valakit vár, de nem jön senki, 
szellő sem tér be most pihenni. 
Becsapódik sértődötten, 
s fölszáll ím...helyhezkötötten.

Lila közérzet

Lila lélekben 
lila az űr, 
lila a pálya, 
lila a kűr.

Lila a magány 
most jön, közelít, 
meg-meglebbenti 
lila fürtjeit.

Lila karja átölel, 
magához szorít... 
lila hűséget szívemből 
gyorsan gombolyít.

18



±

HELIKON

‘K Ó T )‘E X  -

[...] A magyar ma úgy néz a nyugatiakra, mint a mun
kás holmi gazdag, elpuhult polgárokra, akik ott, persze, 
sokkal szebb házban élnek, mint ők, de nem mernének egy 
megrugdalt gyereket egy részeg kocsis kezéből kiszedni. 
Mi ezt a benyomást valami orvosi diagnózisfélével is kiegé
szíthetnénk. A Nyugat eszerint szép példa rá, hogy a civili
zációk nem egészükben hanyatlanak és pusztulnak el. -  A 
Nyugat sok tekintetben még most is nagy, irigylésre méltó. 
Természettudománya a XVII. században sem volt nagyobb, 
mint a XX.-ban, gazdasági virágzása megcáfolja a múlt szá
zad szocialista apostolainak jóslásait, s mellékesen job
ban megoldotta a munkásellátottság kérdését, mint a mun
kásjólétre alapult szocialista birodalom -  művészetében -, 
ha nincs is ott többé a fölfele menő századok széles problé
malátása, önbizalma, ízlésben, pallérozottságban még min
dig fölötte áll más népeknek. Olyan, mint az az ember, aki
nek tüdeje, szíve, minden szerve ép -  egyetlen kis szervet, a 
pajzsmirigyet vagy mellékvesét kivéve — ennek a hiányába 
azonban el kell pusztulnia. A Nyugat kitűnő' példája a poli
tikai elégtelenségben szenvedő civilizációnak, amelyet a sok 
irányú kiválósága ellenére is politikai ösztöneinek a hanyat
lása kísért. Messze vezetne a magyarázat, mi volt az oka — az 
angol viszonyok átültetése nélkül átvett parlamentáris rend
szer-e —, hogy nyugaton a tehetséges ember már másfél szá
zad óta megy tudósnak, művésznek, gazdaságszervezőnek, 
de még papnak is előbb, mint politikusnak. Ez a magyaráza
ta, hogy életének egyetlen nagy feladatát sem tudta kielégí
tően megoldani, sem a kapitalista rend morális mérgének a 
felszámolását, sem a bolsevista kihívás reformokkal való el
hárítását, sem a gyarmati kérdés békés likvidálását, a nyu
gati jólét megosztását a világgal. A népek növő jóléte s a poli
tikusok tehetetlensége közt így egy cirkulus vitiozus támadt: 
a politikus a nem mozgósított jólét híjján ballaszttá vált, s a 
népek hájasodása a megmaradt politikai kezdeményezőkedv 
visszafogójává. Egy ilyen civilizációnak mi más reflexe lehet 
egy más nép szabadságharcával szemben, mint hogy: jaj csak 
a mi gondjaink ki ne derüljenek. S ha a Szovjet -  Miklós cár 
'48-as hadjáratát folytatta a magyar szabadságharccal szem
ben - , Eisenhower -  kevesebb őszinteséggel -  Palmerston 
nyomdokába lépett, aki a letiport magyarok szabadságharcá
ra azt mondta: végezzenek velük hamar.

S ha az a vigasz, hogy a magyar nép nem is az ENSZ se
gítségében bízva kelt fel, nem nyugtatná meg a Nyugat be
csületére kényes gondolkozóit -  hozzátehetjük, hogy ha poli
tikusok viselkedése igazolta is diagnózisunkat, a társadalom 
fólháborodása, részvéte nem volt sem bátorítás nélküli, sem 
egészen hatástalan. A magyar nép elszántsága s szenvedése 
hosszú, fájdalmas története során sosem foglalkoztatott eny- 
nyi nyugati embert, és sosem ébresztett ennyi, tehetetlensé
gétől szenvedő szívben őszinte érzelmeket, s ha ebből a sok 
különérzésből nem is lett csak menekültsegély — s élelmiszer
ré és gyógyszerré vált fontok (amire legkevésbé volt szüksé
günk) —, ennek államaik politikai tehetetlensége volt az oka, 
s nem a bennük élő polgárok nemes indulata. De kontroli- 
kémcső híján azt sem tudjuk megmondani, mi lett volna a 
levert magyarság sorsa, ha a nyugati közvélemény vihara 
— részben bajba jutott kommunista pártjaikon át — nyomást 
nem gyakorol a szovjet intézkedésekre. Az, hogy a deportálá
sok megszűntek, s nemzet visszaszíjazása az első napok ösz- 
sze-vissza ágyúzása után a legnagyobb gyorsasággal, de a 
legkevesebb fölöslegesen brutális mozdulattal folyik, nyilván 
a sok milliónyi nézőtábornak köszönhető, amely mint a vén
asszonyok kara az antik tragédiákban — közbelépés nélkül, 
de -  ég felé emelt karral kommentálja az istent és embert 
megrendítő eseményeket. Persze, ebben nagy segítségünkre 
jött a világ többi népének lassú, de nyomosabb kísérlete. [...]

NÉMETH LÁSZLÓ: A m agyar forradalom ról -  A vi
lág szeme. HITEL, XXIV. évfolyam. 2011. április

-  lü^DEX

ZENE ÉS HIT
A  H O G Y A N  m e g s z á l lo t tá i

A romantika után mindin
kább megerősödött az a művé
szi hitvallás, amely a Hogyant 
a Mit elé helyezi. Vagyis nem 
az a fontos, hogy mit talál ki 
az alkotó, hanem, hogy az, 
amihez nyúl, azt hogyan ke
zeli, hogyan kelti új életre. 
Lényegében a dolgokban meg
lévő szellemi energiák megsej
tésének művészete került az 
érdeklődés előterébe.

A 20. század amúgy is sze
gény dallamokban. A dal
lamkitaláló képesség mintha 
alábbhagyott volna a század 
közepére. Előjeleit már koráb
ban bejelezték azok az irány
zatok, amelyek meglévő zenei 
készletekhez nyúltak. Ilyen 
volt a kelet-európai folklór fel
fedezése és beemelése a műze
nébe. A zene-kincseket fel 
kellett kutatni, össze kellett 
gyűjteni, rendszerezni kel
lett, mielőtt felhasználásuk
ra sor került volna. A zene
szerzők sokasága indult el az 
új zenei források felfedezésére. 
Csábító volt egy-egy kiemelke
dően szép dallamot feldolgoz
ni. A folklorizmus kritikusai 
éppen azt kifogásolták, hogy a 
zeneszerző saját maga alkotta 
dallamok helyett már kész ze
nei anyagot vesz át és ezt mu
tatja be valamilyen hangzás- 
ékszerkeretben. A lappangó 
vád az volt, hogy az ilyen al
kotó nem képes igazi alkotó 
munkára. A zeneszerzők az
zal védekeztek, hogy nem az a 
fontos, hogy mit vesz át az al
kotó, hanem hogy hogyan dol
gozza fel azt. Régi háború ez a 
MIT és HOGYAN között. Már 
Hándelt is plágiummal vádol
ták Stradella átvételei miatt. 
Bach nem egy művéről derült 
ki, hogy átvétel, egy már meg
alkotott kompozícióra épült. Ez 
a zenei barokkban természe
tes jelenségnek számított. A 
barokk mesterek hangsúlyoz
ták művészetükkel a leghatá
sosabban azt a 20. századra is
mét aktuálissá váló jelenséget, 
hogy a zene lényege az, hogy 
mit csinál a szerző a keze alá 
került zenei anyagból. A fúga
témák nagy többsége mögött 
néhány sablon húzódik meg, 
ebből fejti ki a zeneszerző mű
vének -  sok esetben -  katedrá- 
lis méretű építményét.

Bartók A népzene jelentősé
géről című írásából érdemes 
idéznünk: „Távol áll tőlem an
nak kijelentése, hogy napja
inkban a népi zenén alapuló 
műzene az egyedüli üdvözítő.

Nem ilyen liberális azonban 
a felfogása egynémely ellenfe
lünknek a népzene szerepéről 
és jelentőségéről. (...) A végze
tes tévedés abban van, hogy 
túl nagy fontosságot tulajdo
nítanak a sujetnek, a témá
nak, ami pedig teljesen helyte
len nézőpont. Nem gondolnak 
ezek az emberek arra, hogy 
például Shakespeare nem is 
írt olyan színművet, amelynek 
meséjét, témáját maga talál
ta volna ki. Hát Shakespeare 
agyveleje is ki volt talán szik
kadva, hogy darabjai témájá
ért a második, a harmadik és 
tizedik szomszédba kopogta
tott be? Hát Shakespeare is 
„»belső tehetetlenségét«” akar
ta ezzel leleplezni?” Bartók 
szavai — a bennük megbúvó, 
kissé keserű, ironikus hang
vételével -  nem védekező jel
legű gondolatok hordozói, sok
kal inkább védelmező gesztus 
megnyilvánulásai. Bartók a 
művészi szabadságot védel
mezi. A szabadságot, amivel 
az alkotó egy bárkitől átvett 
témában meglátja és meglát
tatja azt az új szellemiséget, 
amely csak az ő sajátja, az ő 
meglátásának pazar eredmé
nye. Szintén Bartókot idézhet
jük, ezúttal Sztravinszkijt ille
tően: „Egy hiteles nyilatkozata 
szerint Sztravinszkijnak ez a 
véleménye: neki joga van bár
milyen eredetű zenei anyagot 
műveiben felhasználni, amit ő 
egyszer alkalmasnak ítélt ar
ra, hogy felhasználjon, az en
nek a felhasználásnak követ
keztében mintegy az ő szellemi 
tulajdona lett.” (A parasztzene 
hatása az újabb műzenére)

A lényeg: a műben meg
nyilvánuló SZELLEMISÉG. 
Mindegy, honnan közelítünk 
a „SUJETTŐL” (TÉMÁTÓL), 
vagy a HOGYANTÓL, aho
gyan a témákat felhasználtuk. 
Ha nem érezzük meg egy ze
nei anyag szellemiségét — és ez 
Tehetség, sőt ZSENIALITÁS 
dolga! akkor minden más 
erőfeszítésünk (dallamok ki
találása, harmóniák, kontra- 
punktok, formák sokasága), 
hiábavaló munkának bizo
nyulhat. Bartók szavaival: „A 
mi dolgunk az volt, megérez- 
zük ennek a mindeddig isme
retlen zenének a szellemét (a 
népzenére utal T. E.), és ebből 
a szavakban nehezen kifejez
hető szellemből kiindulva te
remtsünk zenei stílust.”

TERÉNYI EDE
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HOL-
Kontra Ferenc délvidéki prózaírót lát

ta vendégül a kolozsvári Bretter György 
Irodalmi Kör, április 5-én. A szerzővel 
Egyed Emese beszélgetett.

A Korunk Akadémia meghívására 
Nádas Péter Kossuth-díjas író, az Egy csa
ládregény vége, az Emlékiratok könyve és a 
Párhuzamos történetek című regények szer
zője olvasott fel április 7-én, Kolozsváron. 
A házigazda Balázs Imre József, a Korunk 
fó'szerkesztője volt.

, K it érdekel az irodalom-rizsa? (Esti) -  
És mire jó egyáltalán? címmel tartották a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtudományi Tanszékének éves há
zikonferenciáját április 8-9-én, a kolozsvá
ri Bölcsészkaron.

Király Zoltán volt a Nepotu’ lui Thoreau 
nevű, román nyelvű irodalmi kör vendége 
a kolozsvári Insomnia kávéházban, április 
13-án. A beszélgetés moderátora Valentin 
Derevlean, házigazdái Francois Bréda, 
§tefan Manasia és Szántai János voltak.

*
Április 15. és 17. között tartották 

az idei, XVIII. Budapesti Nemzetközi

Könyvfesztivált. A fesztivál a világiroda
lom és a magyar szellemi élet kiemelkedő 
képviselői (25 ország közel 100 neves al
kotója, 400 magyarországi és határon tú
li magyar író, tudós, művész) részvételével 
kulturális programok sokaságát kínálta. 
A 2011-es könyvfesztivál díszvendégeként 
az Európai Unió országai állítottak közös 
standot. A Budapest Nagydíjjal Per Olov 
Enquist svéd írót tüntették ki.

Kenéz Ferenc és Karácsonyi Zsolt köl
tői estjét szervezték meg a Kolozsvári 
Állami Magyar Színházban április 16-án. 
A felolvasóesten mindketten a „nagy for
mák költőiként” mutatkoztak be: Kenéz 
Ferenctől a Szabadnak lenni mit jelent? 
című Kolozsvár-oratórium, Karácsonyi 
Zsolttól az Ússz, Faust, ússz! című, külön 
kötetben megjelent poéma hangzott el. A 
műveket Skovrán Tünde és Salat Lehel 
színművészek előadásában hallgathatta 
meg a közönség.

Potozky László volt a kolozsvári Bretter 
György Irodalmi Kör április 18-i ülésének 
meghívottja. A Bretter-kör elnöki tisztét is 
betöltő prózaíróval Balázs Imre József be
szélgetett.

Kolozsváron tartott írói estet Bodor 
Ádám Kossuth-díjas — és nemrég Artisjus

Irodalmi Nagydíjjal kitüntetett -  író, április 
19-én. Bemutatták a szerző Az utolsó szén
égetők című kötetét. Bodor Ádámmal Balázs 
Imre József beszélgetett. Április 20-án a 
Cárture§ti könyvesboltban Bodor Ádám há
rom, 2010-ben, román nyelven megjelent kö
tetét (Sinistra körzet, Az érsek látogatása, 
A börtön szaga) mutatták be. A szerzővel a 
kötetek fordítója, Marius Tabacu, illetve 
Balázs Imre József beszélgetett. Az est házi
gazdája Mihai Mateiu volt.

Április 30-án, kilencvenkilenc évesen 
elhunyt Ernesto Sábato argentin író, festő 
és politikai aktivista. Három megjelent re
génye közül az első, Az alagút (1948), ame
lyet 1987-ben magyarul is kiadtak, az eg
zisztencializmus klasszikusának számít. 
A fizikusból lett író 1984-ben megkapta a 
spanyolajkú világ legrangosabb irodalmi 
kitüntetését, a Cervantes-díjat. 1983-ban 
elvállalta annak a tényfeltáró bizottság
nak a vezetését, amely a katonai diktatú
ra idején történt politikai gyilkosságokat, 
kínzásokat, az eltűntek sorsát vizsgálta és 
tanúvallomások alapján elsőként foglalta 
jegyzőkönyvbe a hadsereg által elkövetett 
jogsértéseket. Sábato június 24-én töltötte 
volna be 100. életévét.

-M I

Japán közmondás
VÍZSZINTES

1. Szervezetet létrehozó. 7. Önként 
bűnhődik. 14. Szilajjá váló. 16. Ide- 
oda a folyosón. 17. Folyó a magyar-szlo
vák határon. 18. Kerület, röviden. 20. 
Egész része. 21. A tevével rokon állat. 
22. Kártyaletét. 24. Kisgyerek tréfás 
fenyítése. 25. Baranyai település. 26. 
Egykori iparos. 28. Tudományos tétel. 
29. Keleti táblás játék. 30. Növényi szár. 
31. Háromszéki várrom. 32. Ott kezdő
dik! 34. Hosszú morzehang. 35. Női név. 
37. Vonatkozó névmás. 38. Bizonyító té
nyekkel ellát. 40. Hanga. 42. Hintő. 43. 
Kívánó, akaró. 45. Növényi forrázat.
46. Titkon figyelő. 48. A tantál vegyje- 
le. 49. Latin kettős betű. 50. Svájci fo
lyó. 51. Patás állat. 52. Zenithatárok! 
53. Középen mozog! 55. Váratlan (fordu
lat). 58. A jelené. 59. Ukrán tanács. 61. 
Sok pénzbe kerül. 62. Sapka dísze lehet. 
63. Hátrahagyott szülőföld. 65. Török 
férfinév. 66. Erősen maró vegyület. 67. 
Nílus-menti nép tagja. 69. India egyik 
szövetségi állama. 70. Egykori király
ság a mai Franciaország területén. 71. 
Férfi énekhang.

FÜGGŐLEGES
1. Japán közmondás első része. 2. 

Csónakot evez. 3. Csattanós történet. 4. 
Község Magyarországon, Veszprém me
gyében. 5. Ehhez hasonló (irodalmi). 6. 
Állóvíz. 8. Kefe közepe! 9. Zeder Johann 
Georg Heinrich nevének rövidítése. 10. 
Áruba bocsát. 11. Drágakövek mérté
ke. 12. Árut piacra vitető. 13. Japán 
közmondás második, befejező része. 15. 
Afrika-utazónk (Samu). 18. Gyűrűszerű 
tárgy. 19. Ravasz állat. 22. Magad. 23. 
Tiltószó. 26. Kavics. 27. Édes mártás.
30. Marha, sertés lapocka feletti zsíros 
húsa. 33. Levágott gabona torzsa. 36. ... 
culpa; Az én vétkem (latin). 37. Egykori 
hordómérték. 38. ... hatalmas harma
dik (Gárdonyi). 39. Lábujj, angolul. 
41. Ugyanaz, latinul. 42. Koreográfus 
(László). 44. Otthonába invitál. 45. Nem 
hiába kereső. 47. Feleselő, visszabeszé
lő, 50. A Tádzs Mahal városa. 51. Puskát 
elsüt. 54. Ott, a mélyben (népies). 56. 
Angol férfi becenév. 57. Pascal, röviden. 
58. Ruhát tisztítóüzembe ad. 60. A nit
rogén régebbi neve. 62. Borbála becene
ve. 64. Lamartine költeménye. 66. Habos 
ital, tréfás szóval. 68. Autonóm terület, 
röviden. 69. Kicsinyítő képző.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 8. számában közölt Aktuális című 
rejtvény megfejtése: Amilyenek a miniszterek, olya
nok nemzeteik.

5 9 4 8 4 1 0  0 0 0 0 6 5  2 0

Fós4«keS)Züí: SZILAGYI ISTVÁN FőaurakatárST ■ ■■■ . ■■■■■ ■. .■ ■ .■ Szerkesztőség: PAPP ATTILA ZSOLT? társmifvészetek
ZSUZSA

ftáetós titkár SKiMON« ISTVÁN ■■ . ' SZŐCS ISTVÁN MÓZES ATTILA: próza KÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítögépea tördelés: NAGY MARIA; nyomtatja n MísztrtfalusiKis Miklós református sajtóka/pont 
A szerkosztiSscg címe: 4Q02M Ghy-Jíapocce str; CampeM 13. Ptötoikk 245, telefon: 1004) 0264 4-3U59Ö, telefWiax, (004) 026443.107'?. vjHámposta: kvart.hvUkon^gmaiLcom 

Á HELIKON alapitvártyi támogatással jelenik meg -  - kra4>a a ROMÁNIÁI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN J 220-0380 Heolap. www.beJikoo.rD

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap

G)
COMMUNITAS
A l a p ít v á n y

N em zeti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány


	2011-05-10 / 9. szám (575.)����������������������������������

