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Miklós,
tudtuk mindig, s Te most már odaát abban a vég

telenben végleg tudod: több dolgok vannak földön és egen... 
Shakespeare hozott össze minket Bogdán Lászlóval hármas
ban, amikor véglegesen és végletesen, de nagyon is megbo- 
csáthatóan lekéstünk arról az írószövetségi ülésró'l, mert 
valahonnan, valakiből, valamelyikünkből kipattant egy 
Shakespeare-idézet, s aztán nem lehetett abbahagyni az egy
mással -  hiú módon! -  versengő „idézetdömpinget”. Bizony, 
túl voltál már a nyolcvanon, de akkor, ott -  megcsodálva, po
koli memóriádat -  csak az jutott eszünkbe, hogy az ilyen, öl
tönyben és nyakkendőben született úriembereket elkerüli a 
mindenkit elérő végzet — a vég. Csodálatos és meglepő dél
után és fél éjszaka volt a röpködő idézetek igézetében, s akkor 
már tudtuk, hogy -  bár nem találkoztunk túlságosan gyak
ran, de — barátok vagyunk. Kissé fellengzősen parafrazálva: 
felszárnyalt a szó... s az eszme sem maradt lent. Aztán jött 
a hír, hogy Te is csak ember vagy, idézetekből lettél és bele
vágysz felidézésünkbe. Ez most már elkerülhetetlenné vált, 
végleg. Veled (is) lezárult egy szakasz az életemből. És akkor 
még nem is szóltam a művedről. Szándékosan. Mert ezúttal 
temetni jöttem Caesart, nem dicsérni. Tudsz-e nyugodni ben
nem, Hubay Miklós!

MÓZES ATTILA

SZAKOLCZAY L A JO S

Színházálom
H u b a y  M ik ló s  (1918  -  2011)
Aki csak annyit hallott róla, hogy az első magyar mu

sical, az Egy szerelem három éjszakája szövegét ő írta 
(zene: Ránki György, versbetétek: Vas István), már sejt
hette, hogy nem mindennapi úttörővel van dolga. Olyan 
íróval, aki magatartásformaként, erkölcsként a színhá
zat vette a hátára. És büszke volt erre a háromnegyed
századon át viselt édes-keserű teherre.

Büszke, mert a színház testrészévé vált, vele együtt 
lélegzett.

A magyar irodalom még nem term ett olyan szerzőt, 
aki csak a drám aírásnak élt volna. Hubay ezt tette, lá
zas alázattal és ki tudja, honnan származó poétikai de
rűvel. Kozmikus igénye Shakespeare-ből és Madáchból 
táplálkozott. Gyerekkora óta különösen az utóbbi izgat
ta. A megfejthetetlenségben is gyönyörű Az ember tra
gédiája.

Már nagyváradi kiskamaszként bekopogtatott értel
mezésével egy pályázatra -  Napba borult a Kanonok-sor 
- , hogy utolsó, „az Úr és Madách Imre margójára” írott 
könyvének címével újra és újra megkérdezhesse: „Aztán 
mivégre az egész teremtés?” Úgy vélte, a nagy mű nincs 
befejezve, „Isten tévedett. A dráma a továbbiakban a r
ról szól majd, hogy valami hiba van a gépezetben... Újra 
meg újra felforrósodik, begerjed...”

Egész élete arra  ment rá, hogy ezt a hibát keresse.
Az utolsó évekre szinte teljesen megvakult, de friss 

szelleme nem hagyta nyugodni. Éhségét csillapítandó 
naponta fölolvasták neki a folyóiratokat, a könyveket, s ő 
percnyi pontossággal otthon volt a kozmoszban.
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Nádas Péterrel beszélget
Selyem  Zsuzsa
A művészeten
-  Fogadtam valakivel, hogy 2010-ben 

megjelenik-e a Párhuzamos történetek ne
gyedik kötete. Az mostanra nem kérdés, hogy 
megnyertem vagy elveszítettem a fogadást, 
ehhez csak azt kell tudni, mire fogadtam. A 
kérdés az, hogy egyáltalán fölmerült-e ben
ned, hogy továbbírjad a regényt?

-  Természetesen fölmerült, hiszen úgy 
terveztem, hogy folytatom. De nagyon tet
szenek nekem a befejezetlen regények, 
Musil A tulajdonságok nélküli embere, vagy 
a Svejk Hasektól, Gogol Holt lelkekje, ame
lyiknek megvolt a második kötete, s ez az 
őrült elpusztította, elégette, nem tudom, 
mit csinált vele... Vannak darabok a negye
dik kötetből, de nem fogom megírni, mert 
ezt a fajta igénybevételt egyszerűen fizika
ilag nem bírom tovább. Ezt csak úgy lehet 
csinálni, ha az ember naponta csinálja, és 
mást nem is csinál. Ezalatt a tizennyolc év 
alatt, amihez nyugodtan hozzászámíthatod 
az Emlékiratok tizenegy évét, úgy éltem, 
hogy mást nem csináltam. Ha valami mást 
csináltam, azt csakis délután. Ezt a meg
terhelést nem tudom elviselni többé. Ez azt 
jelenti, hogy az ember egy bizonyos idő', egy 
bizonyos életkor után egyszerűen nem rege
nerálódik. Csak kisebb igénybevételt bírok 
elviselni. De ez nem baj.

-  Ezalatt a tizennyolc meg tizenegy év 
alatt bizonyos impulzusokat nem engedhet
tél közel magadhoz, mert azok megakadá
lyozták volna az írást?

Köztudott dolgok ezek, csak nem beszé
lünk róluk. Mert nagyon intimek a követ
kezményei. Az ember legfeljebb az emlék
irataiban beszél ezekről a kérdésekről, de 
még ott sem. Hát ami miatt Proust asztmás 
lett. Mert ahhoz, hogy azzal az intenzitás
sal és azzal az állandósággal analizáljon, 
be kellett magát zárnia. Olyan életformát 
kellett felvennie, mint egy vadásznak: ki
járt a leshelyre, az estélyekre és a vacso
rákra, utána visszament a zsákmányával, 
s mintegy feldolgozta, nem a közvetlen be
nyomásokat -  hanem... Éppen ez az átté
tel vette annyira igénybe, a teljes izoláció, 
amit magára mért a parafából épült fa
lakkal, meg azzal, hogy csak a házvezető
nője lehetett mellette, és gyakorlatilag fu
tó kalandokon kívül nem volt ember, aki 
ezt az életformát elviselte és vele élte vol-

kívül az egész
na... hát ezek mind problémák. Az én alap
vető problémám kettős volt: az életet leál
lítani magam körül, és az életet leállítani 
magamban. De hét év alatt vagy tizennégy 
év alatt az ember megváltozik, a szöve
gem viszont nem változhatott, egyenletes
nek kellett maradnia, egykedvűnek a kül
ső körülmények változásaival szemben. Le 
kellett állítani minden nap és minden órá
ban és minden percben. Meg kellett terem
teni egy olyan viszonyt magamhoz, amiben 
én nem létezem. De ilyen nincs, az ember 
létezik. S akkor jön a második probléma: 
hogy ne őrüljön meg. Ne váljon skizofrén
né -  pláné, hogy én nem is vagyok hajlamos 
rá —, ne engedje magát olyan irányokba el
menni, amelyek nem következnek a sze
mélyiségéből. De a szervezet elmegy ilyen 
irányokba, mindenféle működési zavara tá
mad. Az Emlékiratok at csak úgy tudtam 
megírni, hogy volt mellettem egy orvos ba
rát, Berlin Ivánnak hívják, akihez én idő
ről időre elmentem a képzelt betegségeim
mel, képzelt betegségeim lettek, doktor úr, 
én fulladok! O megvizsgált, pro forma vizs
gált meg, mert rámnézett és látta, hogy 
semmi bajom, de megvizsgált, és kizártuk 
azt az illető betegséget. Akkor hazamehet
tem, illetve viszamehettem Kisorosziba, 
és folytathattam az önkizsákmányolásnak 
ezt a sajátos formáját. A Párhuzamos tör
ténetekre már nem voltak képzelt betegsé
geim, de hát ott volt egy infarktusom, ami 
abszolút nem véletlen, az rendesen össze
jött a külső megterhelésből, amit a világ
ba való kilépés jelentett még a rendszervál
tás előtt, együtt az izolációval. Az izoláció 
és a világ között mozogtam, nem magyar 
nyelven és nem magyar környezetben, ha
nem nyugat-európaiban, amit nem ismer
tem. Igyekeztem ugyan a dikatúra alatt is 
lépést tartani a világ járásával, de hát ez 
csak igyekvés volt. A nyugat-európai világ 
realitását honnan a csudából ismerhettem 
volna? És olyan nagy volt a megterhelés, a 
konfrontáció, a súly, hogy egyszerűen ösz- 
szeroppantam alatta.

-  A Párhuzamos történetek olvasójaként 
viszont azt látom: ez a könyv annyira érzéke
nyen, a maga sokféle rétegeivel mutatja meg 
a világot, annyiféle személyiség és hangnem 
jelenik meg benne, hogy nehezen tudom el
képzelni, hogy ez valamiféle elzárkózásban 
jött létre.

-  Az elzárkózás csak addig tart, amed
dig az ember egy bizonyos dologgal fog
lalkozik. Aztán ebből kilép, és egy másik 
dologgal folytatja, egy harmadikkal, egy ti
zedikkel. Ez a dolog lehet személy, lehet té
ma, ami a személyhez tartozik. Az izoláció 
és a nyitottság váltogatásáról van szó. Mert 
hát munka közben rá vagyunk zárva a sze
mélyre. És ha mondjuk két személy szeret
kezik, akkor hol az egyikre vagyunk rázár
va, hol a másikra. Nekem meg egyikből át 
kell lépnem a másikba. Nőnek is kell len
nem, és férfinek is kell lennem. Nőnek len
ni ezen a szinten iszonytatóan megterhelő 
feladat volt, amire például gyakran kel
lett figyelmeztetnem a velem élő Salamon 
Magdát, aki mindezt elviselte. Hogy mi a 
baj, mi a probléma, azt nem, mert abba nem 
avattam be, de két hétre nemet váltani, az 
azért egy nagyon nagy feladat. Az ember 
érzetei, érzékelési mechanizmusa vele vál
tozik, és nagyon kell vigyázni, hogy el ne 
tévedjen, mert az az őrülettel határos, amit 
már a másik ember is érez.

-  Az emberi viszonyaidra is kihat, hogy 
azt írod, amit egy nő átél, gondol?

-  Hát persze. Attól a pillanattól kezd
ve egy közönséges beszélgetésben sem 
férfiként vagyok jelen. Úgy csinálok, de 
nem. Mert az érzékelési mechanizmusai
mat nem tudom úgy váltogatni, hogy fel
állók az asztaltól, és máris ott van a sa
ját érzékelési mechanizmusom. Lebegővé 
válnak a határok. Én igyekszem a mun
kának határt szabni, nagyon szigorú a na
pirendem, hogy a munkának legyen vé
ge, de ha tényleg vége lenne, akkor nem 
tudnék a következő napra felkészülni. Az 
ember vagy nőként készül fel a követke
ző napra, vagy férfiként, attól függ, hogy 
mi a domináns feladata arra az időszak
ra. Ami a szerepeknek egy másféle felfo
gását kívánja, akár a színészihez képest 
is: ez nem egyszerűen egy színészi szerep. 
Én ezt tovább nem tudtam csinálni felelős
séggel. Még szerencse, hogy hátulról, az 
utolsó fejezetektől kezdve kezdtem meg
írni a Párhuzamos történeteket, különben 
még odáig sem jutottam volna el, annyi
ra kimerült voltam. Volt amikor hónapo
kig ki nem jöttem a szobámból, és jó okom 
volt rá, hogy ne jöjjek ki, mert nem tudtam

N Á D A S  P É T E R
Budapesten született 1942. október 14-én. Kossuth-díjas író, többek közt az 

Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve, a Saját halál és a háromköte
tes Párhuzamos történetek szerzője. 1956-tól 1958-ig a Petrik Lajos Vegyipari 
Technikum tanulója, majd 1958-1961 között fényképész szakmunkástanuló 
volt. 1961-től végezte el a MÚOSZ kétéves újságíró-iskoláját. 1965-1967 között 
a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem filozófia szakára járt, de államvizs
gát nem tett. 1961-1963 között a Nők Lapja fotóriportere, 1965-től 1969-ig a Pest 
Megyei Hírlap munkatársa volt. 1969-től szabadfoglalkozású író. 1974-1979 kö
zött a Gyermekünk című pedagógiai folyóirat olvasószerkesztője. 1980-1981 kö
zött a Győri Kisfaludy Színház lektora. 1989-1990-ben a Magyar Napló állan
dó munkatársa. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2006 óta a Berlini 
Művészeti Akadémia tagja. Jelenleg a Zala megyei Gombosszegen él.
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volna emberekkel közlekedni rendesen. 
Burger Barna jött azokban a napokban, 
amikor befejeztem a Párhuzamos történe
teket, hogy lefotózzon, nem tudom már mi
ért, valamiért kellett. Azok a képek egy ef
fektiv klinikai őrültet ábrázolnak. Nagyon 
igyekeztem, hogy úgy nézzek ki, mintha 
semmi probléma nem lenne, de hát a képe
ken látszik az ó'rület.

-  Egyáltalán, hogyan tudod egy mun
kanap végén visszafogni a gondolataidat? 
Hogy az álmaidba már ne menjenek át...

-  Erre van egy rítus, az álommunka 
megfigyelésére is kialakult egy módsze
rem, ezeket csinálom is tovább, csak a meg
terhelés mértékét csökkentettem. Ami azt 
jelenti, hogy reggel fél nyolc-nyolckor ülök 
az asztalomnál, rendes hivatalnok bácsi, de 
hát ezt évtizedek óta így csinálom, régen 
kettó'ig-háromig csináltam, étkezés nélkül, 
mert az étkezés megterheli a gyomrot, ak
kor a vér a gyomorba tódul és nem az agy
ba, akkor csökken az analízis és a refle
xió hatásfoka. Tehát reggel csak kávé és 
munka van, kettőkor-háromkor reggeliz
tem, majd lazítás. Akkor jön az úgyneve
zett élet, ha telefonos volt a hely, akkor tele
fonnal meg levelekkel meg mit tudom még 
mivel — de hát Kisorosziban nem volt tele
fon, villany sem volt. Akkor mentem bevá
sárolni, meg a postára, a leveleimért, újsá
got venni...

-  Azt a fényképet ismerem, amelyik az 
Emlékiratok befejezésekor készült rólad -  
csont és bőr vagy rajta. A délutáni reggelizé
seknek köszönhetően?

-  Akkoriban sokat futottam, az is a 
munkához tartozott. Egyébként nagy él
vezet. Rájöttem, ha korán reggel, nyá
ron hatkor, amikor még nincs meleg, el
megyek futni, az nagyon jó a munkának. 
Mindennap nem tudtam futni, de két-há- 
rom naponta igen, és az tartósan jó volt. 
Futás közben az adrenalin-kilövellések 
az embert egy köztes állapotba hozzák, 
az egész asszociációs rendszer felszabadul 
a szorongató gátlások alól. Az ember nem 
egy dologra gondol, a kínzó dolgok ellazul
nak, egy más szintre emelkednek, s ilyen 
állapotban nagyon jó hozzáfogni a mun
kához. Utána már nem lehet futni, mun
ka után olyan vagyok, mint egy sószsák. 
Csak reggelizem, lefekszem aludni, illet
ve olvasni, és abból alvás lesz, ami nem le
het több, mint fél óra, mert ha több, akkor 
az már mély alvás és kábaság. És akkor 
folytatódik a nap valami egész mással. 
Olvasással vagy jegyzeteléssel, de annak 
egészen más szinten kell lennie, nem az 
aktuális fejezet szintjén. Délutánonként 
dolgoztam eló're, jóval előre, vagy pedig 
más dolgokat csináltam, mindenféle mást 
eló'készítettem. Mivel olyan fárasztó volt 
a munkaidó', legfeljebb estére tudtam ma
gam annyira regenerálni, hogy ne undo
rodjam a levélírástól vagy az esszéírástól, 
tehát hogy maga az írás ne undorítson. De 
ezt nagyon gyorsan abba kellett hagyni, 
ezt mindöszsze este nyolcig-kilencig lehet 
űzni, tovább nem, mert akkor az éjszaka is 
a munkalázban telik el, teli lesz rossz ál
mokkal, rémálmokkal. Akkor az álom nem 
fog rendesen dolgozni -  ezt is kontrollál
ni kellett, hogy miként dolgozzon az álom, 
de ebben nagy tapasztalatom volt jóval ko
rábbról, hogy mit lehet és mit nem lehet az

álommal tennem. Éberen nem tehettem ki 
magam tartósan és majdnem soha erős be
nyomásoknak. Erős találkozásoknak, sze
relmeskedéseknek vagy szerelmeknek, 
amik hirtelen föllángolnak, vagy nagy 
színházi élményeknek, vagy nagy utazá
soknak, amik mindent megváltoztatnak, 
mert ha két hétre elhagytam az íróaszta
lomat, akkor két hét után visszatérve, há
rom nap után visszatérve mindjárt más 
volt, megszűnt a folyamatosság.

-  Bánod?

Nem. Abszolút nem bánom, ez a mun
kám, meg ezt a munkát elvégeztem így. 
Mindez csupán válasz arra, hogy miért nem 
tudom a negyedik kötetet megírni. Nem is 
akarom, és erre jó okom van, mert ha meg
írnám -  ahogy megvan a fejemben róla az 
elképzelés, hogy melyik szál miként folyta
tódik, ugyanilyen lezáratlan maradna, csak 
egy másik ponton zárnám le -, azzal az ol
vasót talán egy kicsit jobban kielégíteném,

de a kielégületlenség ugyanúgy megmarad
na, mint a saját életével szemben. Az embe
rek többsége nem akar meghalni, mert egy 
csomó dolgot félbehagyott. Az ember bizony 
félbehagy dolgokat. És nincs is eleje annak, 
amit félbehagy.

-  A valóság az embert nagyon sokszor alá
vetettként kezeli. A művészi megformálás ré
vén nem vesz sokkal erősebben részt az élet
ben?

-  Hát igen, ez egy érdekes tapasztalat az 
ember számára, majdnem mindig alávetett
ként kezelik. Alig van olyan életszituáció, 
amelyben nem alávetett. A szülés biztosan 
nem alávetettség, vagy ha igen, alávetett
ség az isteneknek.

-  Föltéve, hogy nem egy kelet-európai kli
nikán szül, ahol az orvosok még csak beszéd
re képes lénynek sem gondolják, és az apával 
kommunikálnak.

-  Ez igaz. És ha péntek van, akkor szül
ni kell, mert az orvosnak nincs kedve va
sárnap reggel dolgozni. Igen, ez egy problé
ma, de én a szülést mint olyant mondom.

-  Igen, csakhogy „mint olyan” nincs.

-  De van, az öreg Orsós Jakab elmesélte, 
hogyan szültek a cigányasszonyok, ő ma
ga hogyan született meg egy rózsabokor
ban. Hát hogyan szültek volna a vándorci
gányok? Menet közben szültek, guggolva. 
Nagyon röviden éltek, ez kétségtelen, a 
szervezetük erre volt beállítva. A szülés ma
ga mint olyan nem alávetettség. A kielégü
lés mint olyan nem alávetettség. Legalább 
ebben a két esetben a természettel valami
lyen összhangban vagyunk. Meg egy csomó 
olyan életszituáció van, amikor az ember 
nem alávetett, de hát az esetek többségében 
alávetett, természetesen. Vagy kiszolgálta
tott mindenféle más erőknek. Meg kell osz
tania a létét, még ha vannak is saját súly
pontjai.

-  Visszatérnék ahhoz a gondolatodhoz, 
hogy az ember nem akar meghalni, hogy 
nincs az a pillanat az életében, amikor nyu
godtan mondhatná, hogy jöjj, ó, halál...

-  Bocsánat, de ezt mindig mondhat
ja. Csak hiába mondja. A halál akkor jön, 
amikor jön. Vannak öreg emberek, akik 
már nem akarnak élni, és ténylegesen 
meghalnak, ez inkább kivétel. Az ember 
nem rendelkezik efeló'l. Ilyen értelemben 
is alávetett, saját biológiájának alávetett. 
De hadd térjek vissza az előbbi kérdéshez, 
mert nagyon fontos kérdés. Ha az ember 
az értelem felől szemléli az életet, akkor a 
művészeten kívül az egész tényleg nem ér 
semmit. De a saját élet nem csak az érte
lem felől szemlélhető, hanem van egyfajta 
biológiai szükségszerűsége is, amivel nem 
rendelkezem. Ez a biológiai szükségsze
rűség az értelem szempontjából egyszerű
en nem értékelhető. Nekem az a radikális 
tapasztalatom, hogy a művészeten kívül 
az egész kutyaszar, kutya fasza, semmi, 
nulla. Keressük az értelmét, de nincs ne
ki vagy nem találjuk. A saját életnek csak 
ereje van, értelme nincs. Csak a kivételes 
műalkotások érnek valamit.

-  Bocsánat, kivételes micsodák?

-  A kivételes műalkotások. Nem minden 
műalkotás, mert a műalkotások egy része 
nagyon esetleges és korlátolt és korlátozott 
és alávetett, de vannak műalkotások, ame
lyek nem alávetettek. Ezeknek van erejük 
és van értelmük is.

-  És hogyan lehet együtt élni egy ilyen ra
dikális tapasztalattal, hogy a művészeten kí
vül az egész nem ér semmit? Ráadásul hoz
zágondolom most azt, amit a Saját halálban 
megírtál, hogy mennyire nem fontos mind
az, amit korábban az ember fontosnak tar
tott. Lehet ez boldogságérzés is?

-  Szét kell bontani a kérdést az alkotó
részeire. Ha és amennyiben az életünk egy 
determinációs rendszernek a következ
ménye, akkor a halálban nem találkozha
tunk mással, mint ugyanazokkal a dolgok
kal, amikkel az életben is találkoztunk. A 
halálom nem erősíthet meg az életem ta
pasztalatán kívüli dolgokban. Ez viszont 
egy nagyon nagy tapasztalat, amit más
hogyan nem tudtam volna megszerezni. 
Tehát az, hogy megerősít vagy nem erősít 
meg, az nem kérdés többé. Az embernek az 
aha-élményben van része, fölismeri mind
azt, amit tapasztalt, és ennek a tapaszta-

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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latnak az egyszeriségét és az igazságát. De 
maga az univerzum ezen kívül helyezkedik 
el, ő csak egy része ennek az univerzum
nak, akár úgy, mint egy társadalom szerep
lője, akár úgy, mint csillagok és társada
lom összefüggésében elhelyezkedő biológiai 
vagy fizikai test. Ennek a résznek az időle- 
gessége vagy elmúlása nem jelent semmit. 
Ez csak azt jelenti, hogy ez a rész elmúlt, 
de még rettenetes mennyiségű rész, ener
gia és tömeg van jelen, és őfelőle, az átme
neti léte felől ez az energia és ez a tömeg 
rendelkezik. Ha befolyásolni akarja, ak
kor is rendelkezik, ha nem akarja, akkor is 
rendelkezik. Éppen ezért nehéz a küszöb
ről visszajönni, mert amikor visszatérítik 
az embert, akkor ott állnak az ágyad mel
lett ketten vagy hárman, akik ennek szív
ből örülnek: sikerült visszatérítenünk, si
került őt megfosztanunk a végtelenségtől, 
valamitől, ami valóban végtelen, az örök
kévalóságtól, ami valóban örökkévalóság.

-  Sikerült visszatéríteni a vállfák és por
szívók közé...

-  Oda, ahol por van, és annak a köte
lezettsége, hogy a port el kell takaríta
ni, és nem lehet a port eltakarítani, mert 
Csernobil van és Fukusima van, amit mi 
magunk csinálunk abban a reményben, 
hogy életünket valamilyen módon kormá
nyozni tudjuk. Hát ehhez kell visszatér
ni, és ahogyan a buddhisták is tudják, ez 
az életnek egy alacsonyabb szintje, alacso
nyabb foka -  azt nem mondanám, hogy ál
latias, mert az állatias már megint jó. A 
macska nem gondolkozik azon, hogy a ku
tyával szemben hogyan lépjen föl, hanem 
az ösztönei parancsolatára teszi. Az ember 
számára az ösztönös megszűnik ösztönös
nek lenni, és akkor a tudat bizonyos sze
repköröket átvesz, satöbbi, satöbbi -  és ez 
már nehéz, mert bele van fűzve egy tár
sadalmi szokásrendszerbe, annak változó 
feltételeibe. A vállfák világában nehéz ori
entálódni.

-  Mert az ember spekulál...

...és a spekuláció az spekuláció is ma
rad, ahogy Platón, illetve Szókratész meg
vetően mondja: az ember a vélemények vilá
gában él, a vélemény azonban nem azonos az 
igazsággal. Vagy a jogszerűség világában él, 
ami megintcsak jó távol áll az igazságtól.

-  A művészetnek pont az a tétje, hogy a 
tudással szemben egy komplex tapasztalatot 
valahogy megformáljon. Amikor írsz, hogyan 
próbálsz megszabadulni véleményeidtől, el
képzeléseidtől, saját tudásodtól? Például 
amikor megpróbálod elképzelni, hogy a 
Párhuzamos történetek Gyöngyvérében mi 
megy végbe szeretkezéskor, amikor két héten 
át minden délelőtt Gyöngyvér bőrébe képze
led magad...

-  Az nem két hét, az két év.

-  Két év. Megáll az eszem. Szóval két éven 
át írtad azt a szeretkezést.

-  Legalább másfél... nem, kettő, kettő, 
legalább kettő... Igen?

-  Hát hogy mikor mondod azt magad
nak, hogy jól van, valamit elkaptam, vala
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mi létrejött, ami már nem spekuláció, nem 
agyalás?

-  Az embernek eló'ször is az a dolga sze
rintem, vagy énnekem az a dolgom, vagy 
úgy látom, hogy vannak írók vagy művé
szek, mert ez egy általános esztétikai kér
dés, akik élvezik az esetlegest. Azt élvezni 
benne éppen, hogy esetleges. A hülyeséget 
például. Rettenetes nagy élvezet számom
ra a saját hülyeségem és a másoké. Vagy a 
mások hülyeségében a sajátom felismeré
se, és a sajátomban a másoké. És ez már 
bizony egy absztrakciós szint. Enélkül nem 
jó, mert akkor lekicsinylő lesz. Van egyfaj
ta irodalom, amit eléggé utálok, ahol az 
író minden hősénél jobb, okosabb és tökéle
tesebb, valamennyi hősét és szereplőjét le
nézi, megveti. Egy olyan világegyetemet ír 
le, amelyben mindenki hülye, csak egy ki
vételes személy van, ez ő. Elviselhetetlen, 
öt sort nem tudok belőle elolvasni, há
rom sornál meghalok. Ez mindig érződik 
a mondatokon, a mondatok szerkezetén. 
Ennek van egy ellentettje, amikor a szerző 
nagyon alázatos a hőseivel szemben. Az is 
elviselhetetlen. Mert akkor együtt megy a 
hülyeségükkel, butaságukkal, korlátoltsá
gukkal, esetlegességükkel, ahelyett, hogy 
élvezné, hogy az életnek van egy ilyen 
szintje, egy ilyen tenyészetszintje. De hát a 
különböző tenyészetek között vannak ösz- 
szefüggések, és az összefüggések absztrak
cióra adnak lehetőséget. Az esetlegesség 
leírásához nagyon szükséges, hogy az em
ber átlássa az összefüggést. Ha meg átlát
ta, akkor már nyert ügye van. De hát nem 
csak másokat kell átlátnia, hanem a saját 
magában hordott másokat is át kell látnia. 
Minden kis mozzanatra érvényes ez. Ha ez 
a reflektív gesztus jelen van, akkor felté
telezhető, hogy mások is átlátják, akik ez
zel foglalkoznak. Biztosan nem azt, amit 
én, hiszen személyiségükben különbözők, 
de valamit átlátnak, valami hasonlót. Ez a 
kérdésnek azonban csak az egyik oldala. A 
másik oldala pedig ugyanennek a dimen
ziónak a nagyobb léptéke. Történelmi ko
rok szerint nagyon változó, hogy az ember 
vagy az egyén mit képzel magáról, vagy 
egyáltalán, képzel-e valamit önmagáról. 
Földrajzi és vallási szempontból is nagyon 
változó. És nem árt, ha az ember ebben a 
léptékben is tájékozódik. Mi az összefüg
gés az én, az egyén, az egyén felfogása, az 
illető földrajzi-történeti közösség és annak 
a felfogása között, és hogyan helyezkednek 
el egymáshoz képest, és hogyan működ
nek együtt vagy éppen egymás ellenében? 
Hogy jungiánusan mondjam, egy-egy gesz
tusnak nem csak az individuálpszichológi- 
ai komponenseit szemügyre venni, hanem 
az esetlegesben nyomon követni az archai
kus vagy archetipikus működését.

-  Deleuze szerint az archetípusok reterri- 
torializáló gesztusok, az embert tárgyiasít- 
ják -  éppen a művészet volna az, amivel ki 
lehet ezekből lépni. Vegyük például a már 
többször előjött nemiség problémáját, amire 
jungiánus nézőpontból csak korlátolt és kor
látozó megközelítés létezik. Te mikortól vet
ted tudomásul az erre vonatkozó korlátokat 
és mikortól vette észre, hogy e korlátok átlép- 
hetőek?

-  A korai kamaszkoromtól kezdve. 
Egyszerűen azzal a szerepkörrel és szerep
játszási kényszerrel, amivel a kortársaim 
és osztálytársaim meg voltak áldva, nem

tudtam mit kezdeni. Nem tudtam belemen
ni, nem érdekelt. Nem tudtam a lányokkal 
úgy közlekedni, ahogy ők közlekedtek, és a 
lányok sem tudtak velem úgy közlekedni, 
mintha a közlekedés tárgya lennék. De a fi
úkkal sem tudtam úgy, ahogy az kötelező
en elő volt nekem írva.

-  És mit gondolsz, ez miért alakult így?

-  Mit tudom én, fogalmam sincs.

-  Individuális, alkati kérdés volna? 
Mondjuk, a kötelező szerepjáték nekem sem 
ment...

-  Senkinek nem megy igazán. A ka
maszkor éppen arról szól, az egész értel
metlennek látszó lázadás és őrjöngés, hogy 
az egyén nem tudja elfogadni a szokásren
det és mégis el kell valahogy fogadnia. Le 
kell nyelnie. Deleuze kritikája érvényes, 
az archetípus exterritoriálissá teszi az 
embert vagy kiemeli valamiből -  de hát ez 
az egyik absztrakciós lehetőség. Ez filozó- 
fiailag talán nem megengedhető, erre nem 
tudok válaszolni, de esztétikailag min
denképpen megengedhető, hogy az esetle
gessel is azonosítsam magam, és kilépjek 
belőle az abszrakció által, és az absztrakt
tal is, az exterritoriálissal is azonosítsam 
magam, hiszen az emberben képződött. 
Lehet, hogy csak Jungban, de hát bennem 
is, mert Jungot mélységesen át tudom élni, 
úgyanúgy, ahogy Freudot át tudom mély
ségesen, az Álomfejtés ben leírt összes ál
mot át tudom élni, és az összes neurózist 
fel tudom fedni önmagámban, az összes 
hisztériát -  női hisztériákat is, ami azért 
csodálatos, mert nem női, hanem emberi. A 
férfiak legalább olyan hisztérikusak, még 
akkor is, ha a genetikus állományuk bizo
nyos dolgokat enged, másokat tilt, megint 
másokat támogat, ténylegesen, tehát nem
csak a neveltetésük, hanem a genetikus 
állományuk. De ez a genetikus állomány 
mindöszsze 2%-ban különbözik, a teljes ál
lománynak csupán 2%-a női, illetve férfi, 
az összes többi azonos. Még a fasiszta ge
netikusok — akik nem genetikusok voltak, 
hanem fajbiológusok -  is arról beszélnek, 
hogy az ember hímnős, 50%-ban az any
ja, 50%-ban az apja, mindenki. Különben 
nem tudnánk szeretni anyánkat, apán
kat, keresztbe, ha ez nemileg meghatáro
zott lenne. Nem meghatározott. A szeretet 
nemileg nem meghatározott. A szerelmet a 
társadalom korlátozza -  jól teszi, mert kü
lönben káosz lenne, és a káoszt nem enged
heti meg. Tehát mindenféle feltételekhez 
köt mindenfélét, gesztusokat nappalhoz, 
éjszakához, ami hajmeresztő hülyeség. 
Nekem az a dolgom, hogy ezt a sok hülye
séget mindenféle aspektusból megnézzem 
és halálosan élvezzem a másodlagos értel
mét. Ha élvezem, magyarán: átélem, ak
kor nincs veszve semmi, azaz megmentem 
az értelemnek. Ha átéltem, akkor eset
leg — mert nem vagyok nő, mert ausge
rechnet férfinek születtem — csak bizonyos 
szintekig tudom átélni, a többi absztrak
ció. De az absztrakció is egy út, egy lehe
tőség, legfeljebb hülyeségnek fogják tarta
ni azok, akik képtelenek az absztrakcióra. 
Nagyon sajnálom. Mint lehetőség, akkor is 
mindenkiben benne van.

-  Az Egy családregény végében Simon 
Péternek nincsen anyja. Még csak meg sin
csen említve.
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-  Az a jó benne. A szerzőnek ez volt a 
kifejezett szándéka. Ez volt a kérdése. 
Hogyan lehet írni valamiről, aminek a hi
ánya a fontos, s éppen azáltal válik érzé
kelhetővé, hogy nem emlegetjük. Azaz 
ebben a regényben az anya deszentimen- 
talizálva van. Érzékelhetetlen. Vannak 
ugyanis veszteségek, amik érzéketlenné 
teszik az embert. Nem sír, nem ordítozik, 
hanem megnémul a veszteségtől. Esetleg 
örök életre megnémul. Többet nem tud be
szélni. Gyerekkorban ért sokkok nagyon 
gyakran érnek így véget -  időlegesen vagy 
véglegesen.

-  A szomszéd gyerekeknek viszont van 
anyjuk, csak éppen nem anyaként él, meg 
az apának is van anyja, Simon Péter nagy
anyja.

-  Hát így jön elő a regényemből a hőn 
szeretett Jókai -  vagy anyaként él valaki, 
vagy kurvaként. A szomszéd anya meztele
nül jön-megy a lakásban a gyerekek előtt.

MA
)MÁN

-  Még van egy lehetőség, nem tudom, 
Jókai tudott-e róla, Jókaiban nem vagyok 
jó, a házisárkány -  nálad a nagymama.

-  Igen, igen, van harmadik lehetőség 
is, a házisárkány. Nálam — persze, nem a 
Családregényben, de -  léteznek házisár
kány férfiak is.

-  Na most komolyan: ezek a női figurák 
azért ennyire sematikusak, mert nincsen 
anya? Mert Simon Péternek van egy szűrő
je, hogy ne tudjon meg semmit a lehetséges 
emberi vonásairól a szomszéd kurvának, a 
házisárkány nagyanyának? Miért gondol
kodik az ember sztereotípiákban az ember
társairól?

lálok”. Kiszórta mindazt, amit fölösle
gesnek tartott. Ugyanakkor Kurtág is 
ezt csinálta, Pilinszky is ezt csinálta, 
Beckett is ezt csinálta. Az ember éppen 
az esetlegest és az érzelmest szórta ki, 
és nem vette észre, hogy az érzelmes ki
szórása milyen végtelenül érzelmes. Ha 
pedig kiszórom az esetlegest, a karakte- 
risztikust, a jellemet, akkor nem tehetek 
mást, mint sémára szűkítek. Annyit te
hettem saját meggyőződésem érdekében, 
hogy a sematikus figuráknak, mint pél
dául a szomszéd gyerekek anyjának, 
nem találtam ki olyan tulajdonságokat, 
amelyek egy ledér nőhöz illenének. Csak 
mint látvánnyal foglalkoztam vele: vala
ki meztelenül átmegy a színen, és az il
lető szép. A könyv német fordításakor 
a fordítóban és a lektorokban bizonyos 
megütközést keltett, problémává vált, 
hogy én nőket szépnek nevezek, mert 
már önmagában az, hogy én szépnek ne
vezem, férfiszempontú attitűd.

-  Hát igen: a nő mint szép látvány.

Az én ellenérvem az volt, hogy ugyan
abban a szövegben szépnek nevezek fiúkat 
is, vagy a férfiakat is, vagy csúnyának, 
mindenesetre élek ezzel az egyensúllyal, 
amit még ők sem mertek bevezetni. Ha 
majd olyan természetességgel írjátok le, 
hogy valaki szép, akkor az leírható lesz a 
nő vonatkozásában is, a férfi vonatkozá
sában is, hiszen esztétikai szemlélet mint 
olyan létezik a világban. Lehet, hogy té
vedek, és mások számára nem szép, de 
nekem szép. A lázadás vagy az én láza
dásom az érzelmek polgárjogáért, a jel
lemábrázolásért és a karakterisztiká
ért pont a Családregény tapasztalataként 
jött létre. Ezért mentem bele az érzelmek
be olyan részletességgel az Emlékiratok 
könyvé ben, ami szokatlan még a tizen
kilencedik századi regényhez képest is. 
Ez aztán a mesteremmel való szembefor
dulást jelentette, és az ő tőlem való eltá
volodását is, mert mindaz, amit írtam, 
számára bőbeszédű volt, és nem volt ösz- 
szeegyeztethető a háború utáni esztétikai 
elképzeléssel. De hát ez az én, hogy így 
mondjam, egyedfejlődésemhez tartozik. 
Nem egy örök és visszavonhatatlan eszté
tika része, hanem az esztétikai elképzelé
seim mozgásának egyik állomása.

-  A Bukott angyala című esszéd ta
núsága szerint egyszer versenyeztetek 
Petrivel, hogy ki tud rettenetesebbet mon
dani a világ realizált szörnyűségei közül. 
Ez még az analízisen innen, vagy ahogy 
most többször fogalmaztál: az absztrakci
ós szint előtt van. Az emberekben műkö
dik egy ösztönös védekezés ezekkel szem
ben, azt hiszem, az agynak is van ilyen 
funkciója...

-  Nem szerencsés, ha az ember anak
ronisztikusán szemléli akár a saját ma
ga által létrehozott tárgyakat. Az a he
lyes, ha abban a szituációban vizsgálja, 
amelyikben megszülettek. Az Egy csa
ládregény vége a második világháború 
utáni esztétikának a rendszerében szü
letett, ami nagyon zárt esztétika, az át
élt sokk következményeivel számol, és 
minden fölöslegest kiküszöböl. Mészöly, 
aki a mesterem volt, úgy mondta: „gyom

-  Hát letiltja. Nem veszek arról tudo
mást, ami létemet veszélyezteti.

-  Lehet-e mégis, szerinted, tenni vala
mit azért, hogy maximális tisztességgel tu
domást vegyek a világról, olyan, amilyen? 
Lehet-e egyáltalán úgy műalkotást létre
hozni, hogy közben az agyam elzárta elő
lem a világot? Ez persze megint több kér
dés, válaszolj arra, amelyikre tetszik.

-  Önmagában az, hogy rettenetre és 
nem rettenetre választjuk szét a világ dol
gait, már egy vallási elképzelés követ
kezménye. De a teremtés vagy inkább: 
az univerzum nem egy vallási elképze
lés következménye. Nem mondható, hogy 
a buddhizmus vagy a kereszténység vagy 
az iszlám vagy bármelyik az univerzumot 
teljes egészében le tudná írni. Vannak tör
ténések a világegyetemben, és ezek nem 
oszthatók jó történésekre és rossz történé
sekre. Legfeljebb mi, bizonyos premisszák 
alapján azt mondjuk, mi keresztények, mi 
zsidók, mi hottentották, hogy szerintünk 
így lenne jó. És ehhez képest határozzuk 
meg, hogy a világban mi a jó történés, és 
mi a rettenet. Kínában böfögni nem rette
net, Európában böfögni nem illik. Nahát 
ezek ilyen egyszerű dolgok, hogy nem min
denütt ugyanaz. Másrészről pedig min
dent felfogni a maga rendszerében, utána 
menni a dolgoknak, az munkaköri köte
lesség. Ha Michelangelo nem ment volna 
utána az ember tagjainak, akkor nem csi
nált volna olyan rettenetesen rossz szob
rot, mint a Dávid. A lehető legjobb szo
bor, de hát minden proporciójában rossz. 
Mindegyik tagját tökéletesnek akarta, és 
ilyen nincs. Mindenki látja, hogy ilyen em
ber nincs. De gyönyörű. Éppen ezért, mert 
valamin felülemelkedett, az emberi lény 
esetlegességén, Dávid minden tagja töké
letes. Csakhogy akkor látjuk, hogy ilyen 
ember nincs. Pécsett, a Nyolcak kiállítá
sán megállított az öcsém egyik iskolai kol
légája, egy tanárnő, mert a Párhuzamos 
történekről akart velem beszélni. Azt 
mondta, hogy a margitszigeti fejezetek 
azért rémesek. Mosolyogva mondta, de 
szemrehányásnak szánta. Nekem is rémes 
volt megírni. És ha olvasnám, nekem is ré
mes lenne. De ezzel nem tudok mit kezde
ni, hogy nekem rémes. Hát hogyne lenne 
rémes. Csak ha ez a rémség nincs, akkor 
nem jön össze a fejezet végén a hídon az a 
néhány pillanat, amiért nekem, szakmai
lag, érdemes volt az egészet megcsinálni. 
A hajnali hídon a különböző szintek össze
csúsznak, és akkor az az ember mégsem 
ugrik be a Dunába. Ha ez az ember nem 
követ el az élete ellen és ezzel mások ellen 
valami rémeset, akkor meg vagyunk ment
ve. De hát nem tudom kispórolni az életé
ből a rémségeket, amelyek miatt a Dunába 
akart ugrani. S ha azt mondom, hogy sok 
magyar ember akar a Dunába ugrani, és 
bele is ugrik, mert megint vezetünk az ön
gyilkossági statisztikában, akkor magát 
a drámát valamilyen módon ki kell teríte
nem. Nem tehetem meg, hogy valamelyik 
részét, a nem szép részét elspórolom. Jó, a 
nem szép részeket a valódi életben titok
ban tartjuk. De ha a művészet is titokban 
tartja, akkor honnan a fenéből értesül
het a széles nagyközönség arról, hogy a vi
lágban vannak nem szép dolgok is, s azzal 
nem ők egyedül vannak megáldva, hanem 
mások is meg vannak áldva nem szép dol
gokkal. Ha Dávidnak nem lenne minden 
tagja ilyen szép és a szobornak nem len
nének ilyen pokolian rosszak a proporciói, 
akkor soha nem vettük volna észre, hogy 
az ember tökéletessége csupán egy elkép
zelés, absztrakció. Ha meg vagyok áldva 
szép dolgokkal, akkor bizonyára nem szé
pekkel is meg vagyok áldva.
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SZŐ C S ISTV Á N

Padramorgó
Természetesen színpadról van szó, ab

ból az alkalomból, hogy gazdagodnak az 
eló'adási mód-állítások. S már parázslik 
is egy néma vita: vajon a hangjáték és a 
felolvasószínház ugyanaz a műfaj? Pedig 
nem ugyanaz, de amióta a középhullá
mú rádiózás nálunkfelé ellehetetlenült, 
az ultrarövid pedig serceg, azt hiszem, 
legfennebb a vakok és a gyengénlátók 
foglalkozásain lehet jó hangjátékokat 
hallani. Olyant, amilyennel Dürrenmatt 
kezdte volt a pályafutását, vagy amilyen 
Palotás Dezső is tudott írni.

A felolvasószínháznak kevesebb a ne
vezetes hagyománya, de -  vagy húsz
egynéhány éve -  Kolozsváron például 
több évadon át is kitartott egy igen szép 
ógörög klasszikus sorozat. Ez is vetett 
ugyan fel sajátságos műfaji dilemmákat 
-  például, ugye, Ödipusz király, mint is
meretes, megvakult, s ha már a felolva
sók közt jelen volt az alakja, fekete szem
üveggel kellett stílszerűen megjelölni, és 
senki sem zavart, hogy a napszemüve
ges, vak király olvassa a szövegét, leg
fennebb egy-két szakmai közelálló arcán 
jelent meg holmi Gioconda-mosoly ám 
ezek a műélvezetet nem zavarták.

Újabban hál’ istennek megint divatba 
jött, volt például egy kellemes Csokonai- 
est, és az idei évad végén igazi műfajsú
lyos bomba robbant, akár tűzijátéknak 
is nevezhetnénk: a Néma leventét válasz
tották ki mint felolvasásra rendkívül al
kalmas színművet! Ám csak látszatra 
könnyű feladat felolvasni a néma dalia 
szövegét, aki többéves hallgatási fogadal
mat tett, tehát a felolvasónak valahogy 
jeleznie kell, hogy hó'sünk éppen hallgat. 
Kínálkozik a lehetó'ség, hogy a rendező 
ilyenkor bemondja, s ezzel a feliratozás 
dolgát is segítené, hogy Levanteu tot tace, 
avagy Levanteu face mmm-mu...

Azonban ez nem volna elegáns meg
oldás, és -  nem is ez a legnehezebb fel
adat. Hiszen Heltai Jenő pazar vígjáté
ka tulajdonképpen librettó, szövegkönyv, 
amit zene helyett sziporkázó játékkal 
kell megszólaltatni! Erre lehetünk ám 
igazán kíváncsiak: érdemes megnézni, 
nagy élmény lesz, ahogy a kis felolva
sóteremben Cilia ajkairól testközelben 
olvashatjuk le a pajzán enyelgéseket. 
Hozzá kell szoknia a nézőnek is e nyel
vezethez, mert mint hírlik, legközelebb a 
Hattyúk tavát fogják felolvasni!

*

Ha már szövegkönyvek, librettók ze
nétien felolvasásáról szólunk: mindig 
is érthetetlen volt előttem, hogy a Háry 
János Harsányi-Paulini-féle szöveg
könyvét miért nem akarják soha sem 
kiadni könyvalakban, sem felolvasni, 
sem előadni zenétlenül, vagy csak itt- 
ott, műkedvelősen zenével megtűzdelve. 
Biztosra mondható, hogy a magyar szín

padi irodalom két legjobb szövegköny
ve közül ez a másik. Mint ahogy azt is 
(akár naponta többször is) meg lehetne 
kérdezni, miért nem szerepel a magyar 
opera játékrendjén állandóan a Háry 
János, a Csárdáskirálynő és a Mágnás 
Miska mellett? Amikor utoljára játszot
ták, évekkel ezelőtt, az a hihetetlen eset 
esett meg, hogy a rendező nem értette a 
szövegkönyvet, ezért egy bolondok házá
ban játszatta (á la Peter Weiss), a kétfe
jű sasok pedig a bécsi udvar titkosszol
gálati dolgozói voltak (azért kétfejűek, 
hogy ne legyenek feltűnőek), Háry János 
pedig a hajuszpörgetó's magyar naciona
lizmust testesítette meg, akit természe
tesen le kellett leplezni. Ezen a bajusz- 
pörgetésen annak idején jól kiszórakozta 
magát egy kritikusnő — noha rajzfilmen 
is remek ötlet lenne, amint Háry, baju
szát légcsavarként pörgetve, el-elzúg a 
francia ármádia felett, s időnként kard
lappal odasóz egyet-egyet Napóleon há
tára —, de az már kevésbé szórakoztató, 
hogy egy színházi rendező nem ismeri a 
dicsekvő katona, a miles gloriosus több 
ezer éves komédiái típusát...

Nos, annak ellenére, hogy ilyen félre
hangolt volt az akkori előadás, többször 
is alkalmam volt megfigyelni, hogy a kö
zönség minden rétege, a zenétől függet
lenül is, élvezte a szövegkönyv szelle
mességeit, már ahol volt alkalma a sok 
beszédtechnikai esetlegesség között ér
teni is azt, ami elhangzott a színpadon.

*
Mozart Varázsfuvoláját az ősbemutató 

után következő 3-4 évtized során csak 
Magyarországon legalább százharminc
szor vitték színre. Természetesen, ezek 
nagy része német nyelvű lehetett, de jel
lemző, hogy már Csokonai a diákjainak 
házi feladatul adta ki a szövegkönyv le
fordítását. Nyilvánvaló, hogy e „bemu
tatóknak” nem volt alépítményük, ap
parátusuk, egy-két vándorszínész vagy 
muzsikus, egy jó torkú kisasszony, egy 
bohém városi levéltáros, néhány hege
dülő úriember, a fuvolázó gyógyszerész
segéd, zongora vagy harmonium, és ter
mészetesen sok lelkes bűbájos iskolás és 
iskoláslány... Ahol nem tudták elénekel
ni, ott mondták, ahol nem tudták elját
szani, ott összefoglalták...

Az a modern, posztrokokó-biedermei- 
er színjátszás lehetett, amit ma az ecset
gyárak és elhagyott ecetgyárak, pangó 
raktárak, pincék-kazamaták műkedve
lői és félműkedvelői és bábosai felfedez
ni, újra feltalálni igyekeznek... mond
ják, hogy Vörösmarty ezek hatására írta 
meg a Csongor és Tündét. Ha már átvett 
hatást keresünk, ott voltak például nép
szerű mesejátékai is, ám az biztos, hogy 
ez összetett vagy „elegyes” rokokóból a 
romantikába átugró színjátszási forma 
a költőt nagyon inspirálta. Hisz a há
rom ördögfi, vagyis manó -  szaggatott, 
hadaró beszédmódjuk, szökdécselésük 
által -  csupa groteszk táncoskomikus, 
a rókalány és a kút leánya balerinák,

Ledér pedig sztárénekesnő, és antici- 
pálja a népszínművet, Finum Rózsit is; 
lám a repertoárja: Túl a Tiszán, Túl a 
Dunán is... meg Pesten jártam iskolá
ba... Rózsalevél, kicsiny rózsalevél... A 
földre szállott nemtők: tánciskola, úri 
gyerekek számára; Mirigy? Maga a hor
ror..., és a játék, a cselekmény, ahol ki
lép a kor és korszínezet, és miliő kötel
mei alól... szürrealista látomások, idők 
és terek átjárásokkal, egy almató virít, 
csillag, gyöngy és földi ágból, három el
lenző világból...

Nem csoda, hogy a Csongor és Tündét 
keletkezése után csak fél évszázaddal 
kezdték a színpad számára felfedezni..., 
és hogy a költőnek egy jó barátja, rend
kívül intelligens irodalmár és nagy író, 
amikor Vörösmarty drámáiról ír egy 
nagy tanulmányt, a Csongornak a címét 
sem említi. Annál inkább csodálni való, 
hogy a hapening, a performansz, az ins
talláció mai mesterei sem fedezték fel; 
voltak ugyan kísérletek, ám azok nem az 
ecsetgyáriak, hanem a nehéz súlyú mű
vészek részéről indultak. Ilyen volt pél
dául a Harag György-féle előadás, amely 
megkísérelte a XX. század utolsó har
madfordulója világnézeti, szociológiai és 
művészetelméleti közhelyeinek hangu
latkeltő elemeire áthangszerelni. Ebben 
például az ördögfiak: a srácok, vagyis A 
SRÁCOK voltak, a korszak műmítosza
inak megheroizált sablonjai, akik an
nak ellenére, hogy mennydörgő motorke
rékpárokkal berohantak egy-egy miséző 
gyülekezetbe, és átugrattak a káplán és 
a szentségtartó fölött, azért nagyon va
gány, szimpatikus gyerekek, csak MEG 
KELL ÉRTENI ŐKET... az Éj királynője 
egy dilinyós utcaseprő vénasszony volt, 
és így mind a többi alak, korszerűre ér
telmezve.

Csak az a baj az ilyen karikatúra-öt
letekkel, hogy gyorsan végigégnek, mint 
a karácsonyfa fényszórói, egy effajta elő
adás megélhet tíz-tizenkét percig -  ma
ximum; de semmiképpen órákig; egy 
éle nem lesz jobb attól, ha egyfolytában 
hússzor elismétlik.

*
Mindenből látható, hogy a mai szel

lemű előadásmód számára a Csongor 
ugyanazt a problémát jelenti, mint az 
Amadeus című színmű császára számá
ra egy Mozart- zenemű: túl sok benne a 
hangjegy! A Csongorban is túl sok a szö
veg, az epizód, a fordulat. Éppen ezért 
-  már régebb is javasoltam a kolozsvári 
magyar színháznak — a felolvasó színház 
után át kell térnie egy sikeres némajá
ték-sorozatra. Nem szükséges a szöveg- 
mondással bajlódni, sem a fordítással, 
grimaszkodni mindannyian tudnak, 
és egy ilyen módon előadott Csongor és 
Tündével meg sem állhatnának Kuala 
Lumpurig. Az ottani közönség úgyis ki 
van éhezve az ilyesmire. És idehaza is 
úttörő és iránymutató lehetne a kezde
ményezésük: Székelyföld kisszínpadai 
mind megtelhetnének Csáp Linnéi...
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S zín h á zá lo m
» » >  folytatás az 1. oldalról

Csak ez a mindentudás adhat
ta neki az erőt, hogy Isten művé
nek szétszereléséhez és összeraká
sához hozzáfoghasson.

Hubay kezében a dráma volt a 
villáskulcs. Megalázhatták (egy 
napon rúgták ki a Színház- és 
Filmművészeti Főiskoláról és a 
Madách Színházból), a büntető po
litika külföldre kényszeríthette (a 
szükségből erényt kovácsolt: egye
temi katedrájáról másfél évtizedig 
a magyar költészet gyönyörűsé
gével oltotta be firenzei hallgató
it), szeretett és imádott színháza 
fityiszt mutathatott neki (művei 
nem nagyon, vagy alig kerültek 
színpadra), ő nagyúri módon csak 
a dialógusírásnak élt.

Lehetett a Pen Klub és a 
Magyar írók Szövetségének az el
nöke, elhalmozhatták különféle 
magyar és külföldi díjakkal, lelke 
színpadán mit se számított mind
ez. De a kezdőt elindító Németh 
Antal szemhunyorítása, a nagy
váradi sápadt hársfák ki-kinyíló 
koronája, Nizsinszkíj tüze, Tolnay 
Klári és Sinkovits Imre mosolya 
Thália iránti véghetlen szerelmét 
erősítette.

Hubay Miklós a Hősök nélkül- 
től (1942) az Elnémulásig (2003) 
tüneményes pályát futott be. 
Drámaíróként homlokán a költé
szet csillagával. Alma volt a szín
ház, vele kelt, vele feküdt.

Álma? Élete.

SIG M O ND ISTV Á N

Győzelem
A fiú úgy képzelte, hogy Isten hosz- 

szú fehér szakállat visel és egy fel
hőn üldögélve irányítja a mennyek 
birodalmát. O az Egek Istene. A jósá
gos Fentvaló, aki újabb és újabb test
be költözteti a csatangoló lelkeket, 
noha a föld minduntalan megismé
telt benépesítése mindig rossz hatás
sal volt a faunára, amelynél fontosabb 
dolog nincs a világon. De hát az Egek 
Urának mindig igaza van, magasabb- 
rendű céljai az emberi elme számára 
megfejthetetlenek.

A Föld Istene egészen más, azért 
van itt, hogy vélt vagy valós vétkein
kért sorban megbüntessen mindannyi
unkat, leginkább a vízben várakozik 
reánk, a városi strand vizében úszkál, 
mélyen a víz felszíne alatt, hogy ked
vére magához rántsa az Egek Urának 
gyanútlan fiait, aztán dolga végeztével 
kedvtelve gyönyörködik a víz felszínére 
merevedett, csontkemény testeken.

A fiú csak háton tudott úszni, öt, 
legfeljebb hat méter után kénytelen 
volt megkapaszkodni a medence szé
lében, levegőt kellett vennie, hogy 
öt perc múlva megint rászánja ma
gát egy újabb öt-hat méteres rettenet
re. Iszonyodott a víztől, szeretett vol
na majdan felnőtté válni, de tudta, 
hogy erre semmi esélye nem lesz, mert 
nyáron nap mint nap be kellett csúsz
nia a két és fél méter mélységű víz
be, kollégái sorban beugráltak a me
dencébe, kénytelen volt velük tartani, 
csakhogy ő nem tudott ugrani, ennek 
a gondolatától is elfogta a borzadály, 
merthogy sohasem tudott volna feltör
ni a felszínre, az az odalent várakozó, 
karmokba görbült veszedelem a keblé
re szorította volna véglegesen, így hát 
csak ügyesen becsúszott a vízbe, olyan 
lustálkodó, ráérős mozdulatokkal, 
mint aki idős hölgyeket utánoz heku- 
lából, közben arca vérvörösen lángolt, 
testében a remegés mérte a félelmetes 
lassúsággal vánszorgó időt.

Egyszer, úgy a harmadik-negyedik 
méternél tarto tt, valaki leszólt hozzá 
a medencébe: te melyik egyesületben 
úszol, fiam? Egyikben sem, mondta a 
fiú, felkönyökölt a medence szélére, s 
felnézett a kérdezőre. Ott állt fölötte 
a Vasas országos hírű edzője. Akarsz 
a Vasasban úszni? Igen, mondta a fiú 
félénken, igenis, kérem. Holnap ki
lenckor légy itt, mondta a tekintélyes 
ember, és továbblépett. A kollégák 
körbevették a fiút, óriási, mondták, 
mekkora szerencse, ez már hírnév, 
hallod?!

Molekulák 4.

Éjszaka nem aludt, imádkozott. A 
Föld Istenéhez intézte esedező sza
vait, bocsánatot kért tőle, hogy létez
ni merészel, és rimánkodva kérlelte, 
hogy ne húzza magával idejekorán a 
mélybe, jó, a felnőtt korról lemond, de 
most, hogy a hírnév szele megérintet
te, engedje meg, hogy éljen még egy 
keveset. Választ nem kapott ugyan, de 
másnap, vasárnap délelőtt benevezték 
50 méter gyorsra, hogy a Vasas színeit 
képviselje a 10-15 éveseknek kiírt, me
gyeközi selejtezőn. Felmászott az 5-ös 
startkőre, éljenezték. Ott állt, onnan 
kellett leugrania a mélybe. „Vége van, 
a függöny legördült...” jutott eszébe, 
szeretett volna sírni, ordítani, könyö
rögni vagy meghalni, de már semmi
hez sem volt ereje, elhangzott a sípszó, 
ugrani kellett, ugrott. Mire levegő 
után kapkodva, összevissza kalimpál
va feltornászta magát a felszínre, ver
senytársai megtették már a fél utat. 
Nem tudott utánuk úszni, a víz felszí
nén is alig tudta fenttartani magát. 
És eszébe jutott az odalent várakozó, 
vicsorító fenevad, ettől erőre kapott, a 
hátára fordult, s megindult hátúszás
ban a cél felé. Megtehetett vagy húsz 
métert, amely élete legnagyobb telje
sítményének számított, amikor meg
hallotta a nevét, ütemesen ordítozták 
a lelátóról. Nem tudok úszni, kiáltot
ta segélykérőén, de a hangorkánban 
nem hallatszott a hangja egyáltalán. 
A halálra ítéltek utolsó pillanatait él
te, és mégis, valaki úgy döntött ben
ne, hogy meg kell közelítenie a cél
pontot. Úszott. Azazhogy nem úszott, 
rúgkapált, kapálódzott, nyelte a vi
zet. A félpályáig juthatott, amikor úgy 
döntött, hogy nincs megoldás, fel kell 
adnia.Az Egek Ura majd egy másik 
testbe költözteti a lelkét, annak ta
lán több esélye lesz idelent. És akkor 
felhangzott a röhögés. A víz felszínén 
gyűltek össze a hangok, s egy hatal
mas tölcsért formálva belezuhantak 
az agyába. Roncsolni akartak, de ron
csolás helyett életet adtak a haldokló 
akaratnak. Akkor megküzdök a rém
mel, döntötte el a fiú, a lentivel, a fen
tivel, mindegyikkel. És tovább úszott. 
Azazhogy tovább rúgkapált, kapálód
zott, nyelte a vizet. És egyszer csak ott 
volt. Ott volt a célnál. Az egyik kezé
vel magkapaszkodott a medence szél
ében, a másikat a magasba emelte és 
felordított: „Győztem! Győztem!”

A lelátó tovább röhögött.

2011.
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SERESTELY ZALAN
újabb vers 
a minotauruszról
hajnalban -  ez egyébként mellékes -  
szemerkél, szerelmeskednénk 
de nyirksak bőrünk és kékes 
s az ágy mint álmok medencéje

magaslik fölénk szokatlan 
dolgokról faggatsz e méla tétlenségben 
s felém fordulsz hogy szájszagom van 
engem meg nem érdekel éppen

hajnalban -  ez egyébként mellékes -  
nincs fészke a szívnek kérded 
meddig tarthatsz még befele anélkül 
hogy artériákat sebezne vérted
olyan ez mint egy vándorló gé 
melyet magad is lázas portyáimból 
ismersz, akár minotauruszé 
önnön tested labirintusa hol
figyeled nőni a mohát de az utat 
eltévelyedettek léptei rajzolják 
benned mégis s meddőn kutat 
tekinteted a mennyezeten

hatvan watt törtfény égtájak 
sehol ketten vagyunk irányt 
csak a dobhártya dübörgése 
szabhat és némileg haránt
bicsaklásai túlfeszült izmoknak 
a játszma ugyanaz: valaki meghal 
valaki túléli s elborzadva kilóslag 
falja egy félbenhagyott haláltusa
zihálását -  ez egyébként mellékes -  
ki mondta hogy tested labirintusában 
te voltál a gazda? e tévesztés örök 
érvénye pedig gyönyörű
fentről dobogások valaki tanul 
járni, harsányan röhögnek rajtunk 
a szomszéd bekopog váratlanul: 
nők napja, felhajtunk egy felest.

lépések 
hat évszakban
még itt vagy s én 
s én is, bár nyomaidba már 
verscementet öntök, ma kicsit 
felmelegedett, s a ház előtti

lépcsőn összefolytak lépéseink, 
percek vad ivadékait láttam 
kerekek alá görgetni a fagy porkolábját.

még itt vagy s te
s te sem hagysz lépteket, figyelsz, 
hogy lábaid súlytalan nyomják 
a lépcső kövét, hiszen az ember 
végül kiigazodik a nyomok milliószoros 
tükörjátékán, s hallani még, 
amint a fagy vonósai meggyantázzák 
a meztelen út menti fákat.

még itt vagy s ő 
s örök idegen: felriadnak 
a mellére terített rágcsálók, 
mert kosarában nyugtalan szív lakoz. 
kinek tavaszonta majd jó kövér 
szeleket kívánok pártájába, hadd 
lobbanjon ki egy pillanatra e parttalan 
aracsettenger utolsó vonaglásain.
még itt vagy s mi 
s miszerint az üveg egy nagyon 
lomha folyadék, bizonyítják a 
legújabb szilárdságtani kutatások, 
ha egy ablak két oldaláról 
néznénk egymásra, talán 
megfigyelhetnénk, amint tekintetünk 
elhabzik az alsó szegély deszkái között.

még itt vagy s ti 
s ti kik lehettek? leheletetekben 
érzem, hogy minden vonat széthúzza

a teret, de az időt összetartja 
ugyanakkor, akár a halál, amint 
közibénk beles olykor, puszta 
tekintetével összefűzni magányos 
targoncáink elnyúló kötelékeit.

még itt vagy s ők 
s ők vagyunk mindahányan, akik 
egy francia pókhálóval próbálnak 
kimerni egy ausztrál halastavat, 
de ő is, aki ma felhúzta 
egy itthagyott cipőd, és súlytalan 
a ház előtti lépcsőre nehezedett, 
hátha nyomtalan tudná megismételni
lépéseid?

(v) érképek
félénken dőlnek vissza a versek 
az elme velős trambulinjára 
félénken visszadóínek 
nem vagyok dalnok 
lőnek
odakinn s idebenn nem sebez semmi 
s ez több mint félelmetes 
rémálmokból röhögve 
ébredek

nem sebez semmi odakinn s idebenn 
s a szívdarában hosszú portyákra 
indul az emlékezet: elveszteni 
a félelmet éppoly 
embertelen
mint magasra lendíteni vértként 
semmi odakinn s ugyanaz 
idebent s ha a tükörben 
látlak üvöltök: 
idegent!

versen nem lehet kívül esni 
esetleg odaát a versekben 
tél van és harsánykék 
oboák: „idegen, nem 
tűrünk intrikát!”
szívem kódja bankkártyámé akár 
üres tartományokat nyit 
csak lépj be és bámuld 
a puszta tér mint 
nagyít
a helyedben én hangosabban 
énekelnék a visszaverődő 
ultrahangok talán 
kirajzolják a 
(v)érképet
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CSUSZNER FERENCZ

Téli tájkép 
falkával
A nevekből már rég hogy kifogytál, 

nyomodban mégis farkasok...

Nő rohan bele a téli tájba. Az erdő fái 
alatt halad el. Ahogy a térdig érő hóban 
törtet, zihálásától olvadásnak indul a vi
lág. Ahova verítéke, vére cseppen, ahova 
a napok óta tartó hajsza során -  egyetlen 
táplálékaként -  a szájába olvadt hó ma
radékát üríti, felerősödnek a színek. Ha 
csak foltokban is, de visszavonhatatla
nul takarodik lába nyomán a fagy, a fa- 
kóság. A vércseppekből vöröset csen a táj, 
s egy-két bokrot, felhőt is vörösre mázol. 
Ugyanígy tesz a sárgával, de ugyanígy 
a lilával, a zölddel, a feketével is, ha az 
asszony ruhájából vagy hajából egy-egy 
szál, foszlány fennakad a bokrokon. Es 
ugyanígy tesz a barnával, szürkével, és 
alkalom adtán más színekkel is -  a far
kasok elhulló szőrükkel fertőzik a vász
nat.

Pedig gondosan gyűjtögetted őket. 
Minden ígéretet, amit kicsikartál, kiud
varoltál, minden nevet, amit csak észben 
bírtál tartani -  és te aztán igazán nem 
felejtettél könnyen — felemlegettél már. 
Segítségedre mégsem érkezett senki. Ha 
a magad erejéből lehagytad üldözőidet, 
s az így nyert szívdobbanásokban bízva 
fellélegeztél, hiába folytattad a kezdet, 
vég és értelem nélküli, nevekből összeál
ló mantrát. A farkasok azonnal nyakad
ba szakadtak. Ha farkasok voltak egyál
talán. Hogy lihegtek és morogtak, hogy 
agyaraik és karmaik voltak, azt biztosan 
tudtad. Vagy legalábbis azt, hogy ha be
értek olykor, olyanokat tettek veled, amit 
agyarakkal és karmokkal lehet. Néha 
egyebeket is.

Nő rohan keresztül a téli tájon. 
Nyomában a vásznon lila bokrok, zöld fel
legek. Ha valami madár keresztezi útját 
— legyen az veréb, varjú, holló vagy bármi 
egyéb —; megesik, hogy tollai vörösre vál
tanak. így a vászon távolabbi részeire, de 
még a sarkaiba is el-eljut egy vörös folt. 
Az asszonyon és a farkasokon kívül, csak 
madarak merészkednek erre. Ki mond
hatná meg az idejét annak, amikor utol
jára egyéb élőlény kószált a fák között. 
Ha kószált valaha egyáltalán. Tudták 
mindig, és tudják most is jól: sem állat
nak, sem embernek nem való ez a vidék.

Már nem értetted, nem láttad, és nem 
emlékeztél, hogy miként kerültél a kép
be. Próbáltál rájönni, de nem maradt 
időd, nem maradt szabad gondolatod. A 
nevek egyre ismétlődő sora nem tű rt meg 
egyebet a fejedben. Nem csoda. A nevek 
gyűjtésére tetted fel az életed, erre ké
szültél minden nap, ettől érezted bizton
ságban magad. Tudtad, hogy előbb-utóbb

eljön a pillanat, amikor segítségre szo
rulsz. Felkészülten vártál rá, de a felké
szültség helyett csak a várakozás hozott 
gyümölcsöt.

Ha fentről vizsgálnánk a vásznat, 
megeshet, hogy tavaszi színekben pom
pázna a nyomvonal, amit maga után húz 
a hajsza. De talán megeshetne az is, sőt 
minden bizonnyal így is történik, hogy 
a tavaszi zölddel, sárgával egyszer csak
-  ahol a karmok ismét húst érnek — ve
gyülni kezd a vörös, a lila, a kék. Aztán
-  amikor a vinnyogó, vonyító testek ma
guk alá gyűrik a menekülőt -  megjelenik 
a barna, a szürke, s a nagy vegyülésben 
úgy eluralkodnak ez utóbbiak, hogy vé
gül valami belső rémület keríti hatalmá
ba a nézőt.

Elbíztad magad. Már érezted a hatal
mad, és a fenyegetés korai jeleire nem fi
gyeltél. Eszközzé lett a cél, a cél pedig 
csak arra kellett, hogy igazolhasd hata
lomittas törekvéseid. Önmagádnak. Más 
úgysem tudta, mit teszel. Persze én, mi
-  kivert kutyák, akik csak árnyékok közt 
somfordálva mertük felnyalni a hatalom 
egy-egy morzsáját -, mi magunk is hin
ni akartuk, hogy maga az út a cél, s hogy 
nem számít mi vár a végén, csak az, hogy 
úton legyünk. Olyat is hittünk, én min
denképp, hogy egy út és így a cél te le
hetsz. Tévedtem. Tévedtünk. Nem vol
tunk kutyák.

A rémület pedig nem múlik el, nem 
következik utána csendes beletörődés, 
megnyugvás, csak éppen a levegő sza
kad benn az emberben, ha egy csapásra -  
amikor a szőrös testek már belefáradnak 
a tépésbe, a marásba, lankad a figyel
mük, s az áldozat, aki a bundás kavalkád 
méltó ellenfelének bizonyul, megfeszített 
izmokkal ismét menekülésbe kezd -  ab
bamarad a színek terjedése, s csak itt- 
ott, elvétve jelenik meg egy fekete vagy 
barna szál, netán egy kora őszből odara
gadt, vörösre festett kismadár röppen ke
resztül a vásznon.

Akárcsak a többiekét, az én tudáso
mat is ellested. Nem én voltam az első. 
Hozzám már felkészülten érkeztél. De azt 
hitted, olcsón jutsz a titkainkhoz. A tes
teddel fizettél. Akkor még egyikünk sem

tudta, ez mit jelent. Talán még most sem 
tudjuk. Egy lettem az őrzőid, a fegyvere
id, a karmaid, az agyaraid közül. Minden 
éjjel meséltem neked, és te figyeltél a 
mesékre. Tudtad, az apró morzsák egy
szer kerek egészet alkottak, s ha így volt, 
hát újra egésszé lehetnek, ha egybegyűj- 
töd őket. Ökosan válogattad ki a valósá
got a képzelgések közül. Okosan csaltad 
elő mindazt, amire kíváncsi voltál. Előbb 
csak másokról kérdeztél, aztán rólam. 
Megtudtad, hogy miként hívhatsz, ránt
hatsz magadhoz. Kicsaltad a nevem.

De a levegő mégsem maradhat örökre 
a tüdőben. Vagy a szemlélődő akaratából 
vagy a halál — igencsak erős — szorításá
nak engedve előbb-utóbb kipréselődik a 
testből, s ilyenkor a tüdő újra csak szív
ja és szívja be, magába, a test legmélyé
re a levegőt. Pedig néha jobb lenne végleg 
kiengedni. Ellazítani az izmokat, hagyni, 
hogy jöjjön, aminek jönni kell. De a festő 
nem ismer kegyelmet. A végső színtelen- 
ség, az üres vászon csak a legritkább ese
tekben bukkan fel ott ahol várnák. így 
hiába is számítunk rá, a barna és feke
te szálakba vesző vörös madarak nem a 
hajsza csitulását jelzik. Ahol szárnycsa
pásuk felsebzi a vásznat, újra bimbózni 
kezd a zöld, kiserken a sárga, majd be
leér a lilába, és kezdődik minden elölről. 
Akárha a végtelenségbe nyúlánkozna be
le a hajsza. Pedig nem. Dehogy. A kép ke
rete, az emberek tüdeje mindenképp éles 
határt szab a végtelennek. És mégis... 
Érti a dolgát a festő.

De a hívás mikéntjét megismerni nem elég.

Ha valakinek a tekintete, elszakad
va az éppen zajló eseményektől visszaug- 
rana a vászon egy olyan pontjára, ahol a 
hajsza már korábban áthaladt, netán ép
pen oda, ahol a nő belerontott a tájba, 
furcsa dologra figyelhetne fel. Ott ugyan
is a nyomvonal fakulni kezd épp. Ami a 
nő zihálása, a farkasok torkából feltörő 
lehelet nyomán megolvadt, az most ismét 
fagyni készül. Csak lassan, lépésenként 
veszi újra birtokba a nyomvonalat a szür
keség. Közben a színek nem vesznek el, 
csak visszaszorulnak. Minden lépés, ami
vel a szürkeség terjeszkedik, egy lépéssel 
odébb tolja a zöldet, a sárgát, a barnát. 
Ezek pedig tovább szorítják a következő 
lépés színeit.

Ahogy egyre közelebb ér a falka az ül- 
dözötthöz, úgy ér egyre közelebb a szín- 
kavalkád és a szürkeség a hajszához. 
Egymás nyomában járnak mind, hogy 
végül, a legutolsó pontban összeérhesse
nek.

A táj ugyanis kiveti magából a színe
ket. Nem nyeli el. Nem tartja meg. Akár 
kihűlő test az utolsó vacsoráját -  ha nyug
tában megzavarják -, visszaöklendezi a 
világba, amelyből vétetett. Nem véletlen. 
A táj halott. Hogy a tél ölte meg, vagy a 
nő, vagy nem is élt soha -  festék csupán -  
csak a festő a megmondhatója. De a festő 
nem beszél. Fest.

folytatás a 10. oldalon
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> » »  folytatás a 9. oldalról
Persze -  még mielőtt beléptél a fest

ménybe -  akadtak, akik megpróbálták 
feltartóztatni üldözőidet. Akkori áldoza
taid, akik emberségét még nem sikerült 
elvenned, önszántukból álltak a vadak 
útjába. Hittek benned, és még egymás 
láttán sem vesztették el a bizalmukat. 
Pedig mindannyian tudták, hogy csak 
ők, csakis ők, csakis.

Nem tudták kikkel állnak szemben. 
Te sem tudtad. Miután beleértél a tájba, 
már hátranézhettél. Legalább az alakju
kat láthattad.

Szállingózni kezdenek a hópely- 
hek. Próbálják kihasználni a nekik ju
tó időt. Egyre többen ereszkednek alá. 
Hulltukban csodálják a vidéket. Van 
amelyik megtapad a menekülő nő hajá
ban, maradék rongyaiban. Rejteni pró
bálják. Álcázni. Mások a farkasok elé 
hullnak. Egyre többen gyűlnek össze. 
Áthatolhatatlan, vagy legalábbis átlát
hatatlan függönyt vonnának az üldözött 
és az üldözők közé. Igyekeznek. Idejük 
a hajsza hosszától függ. Sóhajtanának. 
Tudják, nemsokára visszafagy a táj, ki
merevedik minden. Olyankor már nincs 
helye havazásnak.

A nevekből már rég kifogytál, nyo
modban mégis farkasok nyüszítenek, 
és morognak, és lihegnek. Megbotlasz, 
a hóba zuhansz. Nekiiramodnál újra, 
de elfogy az erőd. Elfogy az akaratod. 
Egyre csak kifele áramlik a levegő a tü
dődből. A szád még mindig neveket for
mál. Aki nagyon figyel, talán hallhatja 
is, hogy épp kiét. Aztán beérnek a fogak, 
a karmok. Apró, vörös madarak röppe
nek fel. Visszaveszi a vidék azt, ami az 
övé. Tartogatja, amíg bírja. Amíg be 
nem éri a fagy a hajszát.

Miközben marcangolnak, rettegve bá
mulod őket. Egy kisebb vöröses, torzon- 
borz bundájún -  az imént még sehol sem 
láttad, most közvetlen közelről bámul — 
talán megakad a szemed. Akárha még 
szakálla is lenne. Mosolyognál, ha tud
nál, de inkább továbbhalad a tekinteted. 
Kibámulsz egy más világba.

Mielőtt a kép kimerevedik, még ösz- 
szeállunk egy csoportképhez. Középen 
te, és körülöttünk te. A többiek elége
detten vedlik le a bőrüket, engem pedig 
nem hagy nyugodni a gondolat: utoljá
ra az én nevemet formálták az ajkaid. A 
nevem tudtad, de nem ismertél fel. Ha 
szólítottál, melletted teremtem. Nem 
volt választásom. De utána már azt te 
hettem, amit akartam. Utána már csak 
kérned kellett volna. Kérned, hogy meg- 
védjelek. Nem tetted, nem tettem. Nem 
ismertél fel.

Véget ér hát a hajsza. A békésen ved
lő farkasokat már korábban — amikor a 
vedlés helyett fontosabb dolgukra figyel

tek — beérte a fagy elől menekülő szín- 
kavalkád. Lassan a szürkeség is beéri 
őket. Hogy utána hova kerülnek a szí
nek, hogy hova vetheti ki őket magából a 
festmény, a táj, nem tudni, és nem tudni, 
hogy, ha újra megélénkülnének -  mert, 
hogy előbb-utóbb megélénkülnek, feltá
madnak, a felől semmi kétség hon
nan lépne be a festménybe az, aki belép
ne majd, azt sem. De a kép kerete alatt, 
a falra ragasztott kis cédulára minden
képp fel kell hívni a szemlélődök figyel
mét. A kis cédulán pedig — akár a festő 
türelmetlen kézírásával is lehet — ez áll: 
Néző, ne hajolj túl közel!

A temetés
Misu karácsony előtt halt meg. 

Kevesen ismerték közelről, és azok sem 
szerették mind. Azt sem tudták, hogy 
miből élt, azt is csak alig néhányan, 
hogy hol lakott. A temetésre mégis so
kan érkeztek. Sokan is siratták. Nem 
fennhangon, csak úgy magukban. A nők 
szipogtak, és elkenődött a szemfestékük. 
A férfiak válla meg-megrándult, és úgy 
fordultak, hogy senki se bámulhasson az 
arcukba.

A gyászjelentésre nem írták rá sem 
azt, hogy hány éves volt vagy, mikor szü
letett, sem azt, hogy a gyászoló család. 
A neve szerepelt rajta: Misu, és az, hogy 
meghalt.

A ravatalozóban a pap nem beszélt 
hosszan. Kevés hülyeséget mondott, és 
a legtöbben nem is törődtek vele. A ko
porsót csak a szertartás végén fedték 
le. Akik még befértek a kis helyiségbe, 
kedvükre bámulhatták az elhunytat. A

nyúlánk, vékony férfit, akinek az arcát 
csak sebtében borotválták le, akinek az 
amúgy is magas homloka fölött ritkuló, 
enyhén őszülő sötétbarna haját hátra
fésülték, akinek az állát egy gézcsíkkal 
felkötötték, hogy el ne ásítsa magát a sa
ját temetésén, akire ráadták az egyet
len, régi szabású öltönyét, és akit min
denki csak Misuként ismert.

Akik már nem fértek be a ravata
lozóba, azok kint taposták a havat. 
Ismeretlenek álltak ismeretlenek között, 
s ha mégis került egy-két alak, aki távol
ról összebiccentett, csak alig bírták meg
állni, hogy átszóljanak egymásnak: Hát 
te is ismerted? Tényleg? Nem is gondol
tam volna! De aztán inkább nem mond
tak semmit, csak elfordultak. Senki sem 
bámulhatott az arcukba.

Ahogy beszéd véget ért, sírásók vet
ték vállukra koporsót, és nyomukban 
a tiszteletessel, az egyháztanácsosok
kal és az egybegyűltekkel elindultak a 
frissen ásott sír felé. Már félúton csat
lakoztak hozzájuk a kopjafák, keresz
tek és hantok között somfordáló kutyák. 
Félhold alakban, némán követték a me
netet. Néha megszaglásztak ugyan egy- 
egy eldobott papírzsebkendőt, de nem 
maradtak el az emberektől. Akik észre
vették őket, értetlenül bámulták a ko
szos, összevissza falkát. A városka kóbor 
ebeinek nagy része a temetőbe sereglett 
aznap délután.

A varjak csak később érkeztek. A me
net már majdnem elérte a sírgödröt, a 
sírásók is lazábban tarto tták  a kopor
sót, amikor az első fekete madár rászállt 
a fagyos földkupacra. Ő még nem oko
zott meglepetést. A következő sem. A ne
gyedik után már ötösével, tízesével ér
keztek. Nem csipegettek, nem fenték a 
csőrüket, nem kapartak, nem lépdeltek. 
Csak álltak, és bámultak. Egy férfi meg
próbált elzavarni néhány madarat egy 
közeli sírról, de alig méternyire emel
kedtek fölé, aztán rögtön visszaszálltak 
a helyükre. Az egyikük még rákárogott 
a férfira, majd elhallgatott. Az emberek 
értetlenkedtek ugyan, de a szertartás 
zajlott tovább. Misut leeresztették a sír
ba, és befedték földdel. Közben a földku
pacon álldogáló varjak átrepültek Misu 
ideiglenes fejfájára. Egy idő után már 
nem próbálták elhessegetni őket.

A szertartást végül csak alig zavar
ta meg az állatok jelenléte. Egy részeg 
férfi, aki valamilyen tisztázatlan okból 
kifolyólag összetűzésbe keveredett egy 
kutyával, harapásnyommal távozott a 
temetőből, egy anyuka pedig majdnem 
elájult, amikor négy-öt éves fia vállára 
rászállt egy varjú, és csőrével megigazí
totta a gyerek sapkáját.

Kifele menet a kapuban -  hozzátarto
zók híján -  a ministránsok kínálgatták 
az egyház pénzén vásárolt kalácsot és 
pálinkát. Miután az emberek elhagyták 
a temetőt, a kutyák felnyalták a vissza
maradt morzsákat és kiloccsant pálin- 
kacseppeket, aztán szélnek eredtek ők 
is. A varjak még napokig maradtak moz
dulatlanul. Csak bámulták a sírt. Végül, 
amelyikük még bírt, elrepült.

A temetést követő időszakban az éhen 
veszett madarak tetemét és a kutyapisz
kot eltakarító sírásókon kívül még akad
tak, akik rosszat is mondtak Misuról, 
mielőtt végleg elfeledték. De mindez per
sze már amúgy sem számított.
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ÁPRILIS
Ma a központban láttam egy lányt, úgy 

tűnt, hogy Dana. Követtem, pedig nem vol
tam biztos benne, hogy ez helyes lenne, 
mert eléggé eltértem útvonalamtól. Mégis 
követnem kellett döntésem.
MÁJUS
Erős fény, azt jelenti, hogy dél van, a 

katedrális kistornyának köve megsár
gult.

Kedd
Tegnap a piacon az eső szaga még betöl

tötte a levegőt. Az esővel együtt a nappal 
mintha befolyt volna a földbe, nem hagy
ván maga után csak egy fénytelen űrt. A 
pad mellett, melyre leültem, egy gyermek 
játszott. Adott pillanatban belerúgott egy 
műanyagpalackba. A palack egy hirdető
oszlop felé röpült. Hallottam, ahogy neki
ütődött. Meggyújtottam egy cigarettát, és 
hátrahajtottam a fejem, mert az eget akar
tam nézni. Fölöttem az ég puha volt, kék. 
Behunytam a szemem s éreztem, ahogy a 
fény behatol a szempillákon keresztül. Nem 
volt kellemes érzés, tehát kinyitottam a sze
mem, s kihúztam a hátam. A kőlapoknak, 
amelyekkel kikövezték a teret, különböző 
mértani alakjaik voltak. Eddig ezt nem vet
tem észre.

MÁJUS 11.
Ma éjjel a Doroban^ilor utcában erőteljes 

fordulattal néztem hátra, úgy tűnt, a sötét
ben kutya-lépéseket hallok, nem volt semmi.

Csütörtök
A fehér égen a tujaág lassan ringatózott 

a szélben.

MÁJUS 15.
A fény megsárgítja a székesegyház tor

nyát, lemegy a nap.

Hétfő
A szoba elég kicsi, benne négy egymás- 

rahelyezett ágy, egy, a padlóhoz ragasztott 
szőnyeg, s a televízió. Amikor beléptem, 
Mihai az ágyon feküdt elnyúlva barátnőjé
vel a karjaiban.

Szerda
Egy ismerős közeledik, elmegy mellet

tem, nem köszönök neki, tudom, hogy sem
mi értelme.

Csütörtök
Sétálok az utcán, enyhe, kellemes az idő, 

noha az ég fakó s néha-néha hideg szél fúj- 
dogál.

Szombat
A két lány árnya a nedves vödörre fe

szült. Az utcán csend van és színtelen fák. 
Egy adott pillanatban Éva véletlenül meg
érintette a könyökömet s az egész testem 
megdermedt.

JÚNIUS 11.
Egy terasz asztalánál ülünk; tőlünk nem 

messze egy hat-hét év körüli kislány ját
szik, ide-oda szaladgál, kiabál valakinek, 
hogy játszanak együtt, mondom az egyik 
barátomnak „Mennyire stresszel ez a kur
va”, ő rám néz kérdőleg, hallgatok, a hamu
tartóban eloltom a cigarettám.

STELIAN MÜLLER
AEROSZTÁT

E z a napló
e g y
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éves

időszakot
fed
le

Szombat
23:19, egy bulin vagyok, ebben az órában 

Rocar már el kellett veszítse a meccset.
Vasárnap
Júniusi délután, hideg eső esik, hallat

szik a kertből, amint az esőcseppek szét
pattannak a faleveleken.

JÚNIUS 17.
Meleg van, sok ember van a parkban; an- 

dalognak a sétányokon, leülnek a padokra, 
beszélgetnek, ölelkeznek.

Csütörtök éjjel
Mutatóujjammal erőteljesen megpöccin

tettem a cigarettacsikket, a parázs kirepült 
belőle, a víz felszínén állt meg, amelyen 
füstgomolyagot hagyott s kialudt.

Péntek
A központban, a vihar kitörése előtt, a le

vegő édeskés, belélegezhetetlen volt, az ég 
sárgás, földhözragadt.

Szombat
Ma éjjel, a gátnál, a víz vastag és fekete 

volt, miként a festék.

Vasárnap
A város központjában édes sültalma-szag.
JÚLIUS
Az autóbuszban ülök, a mellettem levő 

székben egy koros férfi el-elalszik olykor, 
gondolom „Fáradt vagy, bácsi”, és én is az 
vagyok.

Kedd
Egy, az ég kék színével megtelt reggel.
Szerda
Voltam Mátyásnál, tábláztunk, megvert, 

megettem három almáját, éhes voltam.
Csütörtök
Ma az utcán az ajkak sós szagát éreztem.
JÚLIUS 23.
Ma reggel Bogdan korán ébredt, cigaret

tát vásárolt és kávét főzött. Most bement a 
szobába és néhány pillanatig megállt a szo
ba közepén. A fürdőszobából jön, mert a ha
ja nedves és egy másik trikót visel. Miután 
ráül a fotelre, hallom, kérdi „Vajon milyen 
nap lehet ma?” Furcsán mosolyog. Nem tud
ja. Engem is megkérdez.

Nem tudok válaszolni neki, mert én sem 
tudom. Mindketten rágyújtunk egy-egy ci

garettára és dohányzunk csendben. Kedvel 
engem, de ezekben a pillanatokban zavarja 
őt a jelenlétem. El kellene mennem, de eh
hez nincs elég lelkierőm.

AUGUSZTUS
A parton naptól égetett testek szaga.

AUGUSZTUS 5.
A szoba homályos, a kertben a fény erős 

csillogása.
AUGUSZTUS 6.
Amikor Smaranda lehajolt, hogy meg

csókolja Andreeát, az asztalnál benzinszag 
tört elő az Alex gyújtójából, aki cigarettá
ra gyújtott.

SZEPTEMBER
Reggel kávét ittam, dohányoztam, a fe

jem múltbeli látomásokkal telt meg, zenét 
hallgattam.

Kedd
Várom, hogy bemenjek vizsgázni, többen 

voltunk, egy adott pillanatban egy kék far
mert viselő s karján egy barna, foltos zakót 
hordó lány csatlakozott hozzánk. Néha-né
ha ránéztem.

NOVEMBER
Az égbolton szétszóródott a nap.

Kedd
Ma délután a város lassan sötétedett be.
Csütörtök
A fény csillog a fákon.
Szombat
Majdnem több mint egy hónap után ta

lálkoztam Valentinával, mondta, hogy el
hagyott, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon 
rossz hír.
NOVEMBER 15.
A híd alatt a folyó hosszú, fekete sávok

ban folyik.

Hétfő
Kék színek a sima égen.
DECEMBER
Miután kimentünk, megálltunk egy ke

veset, az ég hideg és nedves volt, kézen 
akartam fogni.

DECEMBER 7.
A szembenlévő tömbház konyhaablaká

ban olykor-olykor megjelenik egy lány, s né
zi az utcát. Főzhetnék magamnak egy ká
vét, cigarettám még van, lehet, mégis le 
fogok feküdni.

Péntek
A tegnap éjjel esett, bő hó alakította át 

ferde síkban a központ lépcsőit. Vigyáznom 
kellett, hogyan járok.

Szombat
Ma éjjel a hídon, mikor hazafelé men

tem, gyúrtam egy hógolyót, és átdobtam a 
korláton. Néhány másodperc múltán hallot
tam, miként pukkan szét a befagyott vízen. 
Kellemes volt.

FRANCOIS BRÉDA 
f o r d í t á s a
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G H EO R G H E SCHW ARTZ

A telefonok
„Mi mindent megvalósíthat két ember, 
ha megértik egymást?”

(Szómadéva, Kath., 5, 12)

Gough tudta, hogy O létezik, és — ami 
fontosabb — azt is tudta, hol találja. Úgy 
tűnt, boldogságuknak nincs akadálya. 
Csak fel kell hívnia telefonon. És tárcsáz
ta a számot.

Eközben -  ahogy ez a szerelmesekkel 
oly gyakran előfordul -  a lány is rá gondolt. 
Beszélni vele — ez volt a leghőbb vágya. A 
padlóra heveredett a telefon mellé, feje alá 
puha párnát helyezett és mohón készült a 
beszélgetésre. Azt kívánta, bárcsak sokáig 
tartana. Tárcsázott.

És mivel mindketten ily nagyon vágytak 
arra, hogy beszélgessenek, egyszerre emel
ték fel a kagylót, és a vonal másik végén a 
telefon mindkettőjüknek foglaltat jelzett. A 
kagylót egyikük sem tette le, mindketten 
újra meg újra tárcsázták egymás számát, 
de mindig ugyanazt a jelzést hallották. Az 
elején csodálkoztak ezen, de aztán lényü
ket féltékenység, majd felháborodás kerí
tette hatalmába. Hogy lehet, hogy amikor 
oly nagyon vágysz hallani kedvesed hang
ját, az valaki másra -  ki tudja, kire -  fe- 
csérli az idejét?

Mivel mindketten órákon keresztül si
kertelenül próbáltak kapcsolatba lépni egy
mással, egymás iránti szenvedélyük egy
szerre hunyt ki és mindketten egyszerre 
tették le a kagylót. Pedig most olyan hosz- 
szasan beszélgethettek volna...

Egyszer, hosszú évek múlva, amikor 
Gough elvétett egy telefonszámot, a vonal 
másik végén O válaszolt:

-  Azt hiszem, tévedés -  mondta a lány, 
anélkül, hogy felismerte volna a hangját.

-  Elnézést! -  válaszolta Gough. O sem 
ismerte fel.

A tárgyak  
szü k ségessége

Fájdalmainkra az egyetlen gyógyír a feledés, 
de mi gyakran megfeledkezünk az orvosságról.

(Grácián, Or„ 262)

A lány feltétel nélkül bízott Goughban. 
Amikor együtt voltak, csak egymásra fi
gyeltek, teljesen megfeledkeztek a világ
ról, a körülöttük lévő tárgyak sokaságá
ról.

De amikor egyedül maradt, Gough ne
héz pillanatokat élt át: mindent elveszített 
(mindig a legnélkülözhetetlenebb dolgo
kat). Teljesen kétségbeesett, és környezetét 
állandósult pánikrohamokkal keserítette. 
Véletlenül megtalált egy dolgot? Rögtön el
veszített egy másikat. Már nem tudott dol
gozni, képtelen volt kimozdulni otthonról, 
sehogyan sem boldogult semmivel. Nem ta
lálta a kabátját, elveszítette a szemüvegét, 
a kanalat evés közben (és fel kellett állnia, 
hogy másikat keressen). Egy nap már az 
ágyat sem találta a lakásban.

(így történt valahogy: hirtelen felriadt, 
miután álmában -  napközben erősen fog
lalkoztatta a dolog -  megtalálta borotva

gépét, melyet hetekkel azelőtt elveszített. 
A borotva a nappali szőnyege alatt mutat
kozott álmában. Hogy került oda -  Gough 
már nem is törte rajta a fejét. A nappaliban 
lévő összes bútort átcipelte a hálószobába, 
a hálószobabútort pedig a lomtárba költöz
tette. De a szőnyeg alól sajnos csak a feke
te öltönye és születési bizonyítványa került 
elő. Ezeket már régóta kereste. Miközben 
össze-vissza tologatta a bútorokat, hol egy 
szekrényt, hol a komódot, hol a kanapét, ré
gen elfeledett holmikra bukkant. De a bo
rotváját nem találta sehol. Végül a helyére 
rakta a bútorokat. Az ágy kivételével, me
lyet mintha csak a föld nyelt volna el.)

Annyira szokatlan helyzet volt ez, hogy 
senki sem hitte el neki. Még a kedvese sem, 
aki nagyon szerette -  nem is csoda -, hi
szen amúgy feddhetetlen, erényes és intel
ligens ember volt. A lány nagyra értékelte, 
Istenem, mennyire nagyra!

Végül ő is belátta, lángoló szerelmük mi
att van, hogy Gough-nak semmire sincs 
szüksége, amikor együtt vannak. Ám ami
kor egyedül van...

Ezért aztán vigyáztak arra, hogy sze
relmüket takaréklángon tartsák, hogy 
képesek legyenek észrevenni a tárgya
kat, amelyekre szükségük van. Szerelem 
ide, szerelem oda -  gondolták - , előrelá
tónak kell lenni, mert hosszú távon csak 
a szerelemből nem lehet megélni. És új
ból keresgélni kezdtek, ketten együtt és 
külön-külön mindent, ami még hiány
zott a boldogsághoz.

Az ezred  
nyugalm áért

„Naponta tízszer kell legyőznöd önmagad.” 
(Nietzsche, Zarathusztra, 1, 37)

Szerencsés volt a pillanat, amikor Gough 
a városba költözött. Miután másodszor is 
elvált, és azt hitte, egyszer és mindenkorra 
elege lett a nőkből, mégis szerelmes lett rö
vid időre az ezredes feleségébe.

Ez a következőképpen történt: a fiatal- 
asszony, akárhányszor eljött a kaszárnyá
ba, mindenki haptákba vágta magát, úgy 
tekintettek rá, mint tekintélyes férje leg
értékesebb kitüntetésére. Senki sem me
részelte észrevenni vékony derekát vagy -  
Isten őrizz! — karcsú lábait.

Az ezredes felesége tudatában volt en
nek, épp ezért gyakran panaszkodott a fér
jének, szemére vetve, hogy hiába vett fele
ségül egy csinos, fiatal lányt, ha a tisztek 
ugyanúgy tekintenek rá, mintha fogatlan 
volna és kopasz. Mivel ismeretségi körük -  
teljesen érthető módon -  kizárólag az ezred 
tisztjeire és azok feleségeire korlátozódott, 
az asszony egyre inkább úgy érezte, félje 
számtalan kitüntetésének egyikévé válik.

Az ezredesné húsz évvel volt fiatalabb 
a férjénél, de pontosan tudta, mit akar. 
Kívánsága nem is volt olyan rendkívüli. 
Csinos volt és szerette volna, ha nőnek te
kintik, ugyanúgy, mint lánykorában, ami
kor még minden férfi megfordult utána az 
utcán, mielőtt ebbe a városba költözött vol
na, ahol mindenki tudta, hogy a helyőr
ség félelmetes parancsnokához tartozik, 
és okosabban teszik, ha tabuként tekin
tenek rá. A fiatalasszony eleinte meglepő

dött ezen, később sértőnek érezte, de egy 
idő után kezdett beletörődni, nem érdekel
te már semmi. Búskomorrá vált. Ebből az 
állapotból egy gyerekkori barátnője látoga
tása zökkentette ki. Amióta férjhez ment, ő 
volt az egyetlen vendég, aki „kívülről érke
zett”. Attól kezdve újra gondosan öltözkö
dött. Jeleneteket rendezett és fenyegette a 
férjét, hogy elhagyja, ha továbbra is a had
sereg leltári tárgyaként kezelik.

Az ezredes gyakorlatias ember volt. 
Magához hívatott egy fiatal tisztet és pa
rancsot adott, hogy szórakoztassa a fele
ségét, sétáltassa és vigye lóversenyre. Bár 
nem volt szükség rá, felhívta a fiatal had
nagy figyelmét, nehogy átlépje a határt, és 
emlékeztette, mi vár rá ellenkező esetben.

Másnap a fiatalember jelentkezett az ez
redes feleségénél. Lehangolt és merev volt, 
makacsul hallgatott -  és ha beszélt, mint
ha csak a szakaszához intézte volna a sza
vakat* —, ezért nagy megkönnyebbülésére 
az asszony néhány óra elteltével félkegyel
műnek titulálta, mire az ezredes két hét 
kaszárnyaelhagyási tilalommal sújtotta. 
De örült, hogy megszabadult a veszélyes 
küldetéstől.

Ám az ezredes gondja csak nem oldódott 
meg. A felesége unatkozott, és neki se ide
je, se kedve nem volt ahhoz, hogy szórakoz
tassa. Ekkor jelent meg Gough, aki olyan 
jelentéktelen személynek tűnt, hogy senki 
sem vette a fáradtságot, hogy tájékoztassa 
az ezredes feleségének gondjairól.

Az utcán találkozott az asszonnyal, és 
mivel nem ismerte, bókolni merészelt neki. 
A fiatal hölgy pedig oly kedvesen fogadta a 
bókot, hogy az minden reményét felülmúl
ta. Gough azon nyomban beleszeretett.

A kaland bizonyára úgy folytatódott vol
na, mint bármely más kaland, amelyben 
egy tiszt az utcán véletlenül megismerke
dik egy hölggyel. De a cukrászdában, ahol 
másodszor találkoztak, meglátta őket egy 
másik tiszt. A hír futótűzként terjedt a ka
szárnyában. Goughot azonnal felmentet
ték mindenféle szolgálat alól, méltatták 
bátorságát és javasolták az előléptetését. 
Szegény feje, nem értette, miért ily kegyes 
hozzá a sors, de nem csinált nagy ügyet be
lőle. Egészen addig, amíg egy túlbuzgó ka
pitány nyilvánosan meg nem dicsérte kifo
gástalan és méltó viselkedését, melyet az 
ezredesné iránt tanúsított.

-  Miféle ezredesné?
-  A hölgy, akivel mindig sétálsz...
-  Ő az?! -  Gough haptákba vágta magát 

és még mielőtt elvörösödhetett volna, falfe
hérré változott.

A következő találkára nem ment el, rá
adásul utólag szolgálati kötelességei
re hivatkozva próbálta kimenteni magát. 
Emberfeletti igyekezete ellenére, az asz- 
szony úgy érezte, hogy elveszíti.

A következő jelenet az ezredes lakosztá
lyában, zárt ajtók mögött zajlott. Gough
ot a parancsnok elé rendelték, aki figyel
meztette, hogy ha nem hajlandó továbbra 
is szórakoztatni az asszonyt, a fiatal had
nagy sorsára jut. Gough -  kifogástalan vi
gyázzállásban -  ezt szívből megköszönte. 
Az asszony, aki szintén jelen volt, egyálta
lán nem tűnt boldognak. Az altiszt annál 
pótolhatatlanabbá vált, minél inkább pró
bált kibúvót keresni. A csúcs az volt, ami
kor Gough -  mindent egy lapra téve fel
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-  bevallotta, hogy már két alkalommal el
vált, öt gyermeke van és egy szeretője vi
déken. Ennek ellenére a parancs rövid, de 
határozott volt: továbbra is kötelessége szó
rakoztatni a hölgyet.

Aznap este több tiszt — köztük egy őr
nagy is -  három órán keresztül győzködte 
Goughot arról, hogy az ezred nyugalma a 
kezében van.

-  Az ezred nyugalmáért minden katoná
nak kötelessége feláldozni magát — harsog
ta az őrnagy, a többiek pedig mind hapták- 
ba vágták magukat.

így azután Gough kocsmába kezdett jár
ni az ezredes feleségével -  és ez tetszett az 
asszonynak. Miután közölte, hogy szereti 
nézni a vonatokat, órákon át a sínek mel
lett üldögélve várták, hogy elhaladjon leg
alább egy tehervonat. Az asszony ettől is el 
volt ragadtatva. Majd bevallotta, hogy na
ponta hatvanhatozni szokott legalább egy 
órát. Erre az aszszony is megtanult kár
tyázni (és „becsülettel” meg is verte). Séta 
közben hősünk minden sarkon megállt va
lakivel, és hosszas beszélgetéseket folyta
tott, de az asszonyt ez sem hozta zavarba, 
bekapcsolódott ő is.

Gough rájött, nincs mit tenni. Beadta a 
felmondását, erre újra előléptették.

Végül belenyugodott, hogy minden úgy 
szép és jó, ahogy van. Após-vej viszonyt ala
kított ki az ezredessel, és hagyta, hogy az 
öreg minden este megverje hatvanhatban, 
és ez így ment volna tovább, gondtalanul 
élhetett volna továbbra is (főleg ezek után), 
ha nem szeretett volna bele eszeveszetten 
a postáskisasszonyba, és ha az ezredesnek 
nem jelentették volna felesége hivatalos hó
dolójának új kapcsolatát. Ez mélyen sértet
te az öregúr önérzetét, aki méltán tartott 
attól, hogy nyugalmának ismét vége, ezért 
hosszas töprengés után kemény szócsatá
kat vívott tisztjével, miközben riadókészült
ségben tartotta az egész helyőrséget. Aztán 
váratlanul eltűnt a városból. Nemsokára a 
postáslánynak is nyoma veszett. Soha többé 
nem látta őket senki.

Eltűnésükre nem talált magyarázatot 
sem Gough, sem az ezredes felesége.

A h ázasság
„Ezért akik sorsukat összekötik,

győződjenek meg arról, 
hogy szívük együtt dobog!

Az illúzió hamar szertefoszlik, 
a bűnhődés annál hosszantartóbb.”

(Friedrich Schiller, Lied., 8, 4)

Fia esküvőjén dr. Gough és a meghívot
tak szokatlan szertartásnak lehettek ta
núi:

-  Edgar Gough -  kérdezte a pap -, fele
ségül óhajtod-e venni az...

-  Edgar Gough én vagyok -  szakította 
félbe a boldog vőlegény.

-  Edgar Gough, akarod-e feleségül... -  
kezdte újra a pap.

-  Én vagyok Edgar Gough — vágott a 
szavába ismét éles hangon a vőlegény.

Egy pillanatig csend lett. A jelenlévők 
jóindulatúan suttogták: „Edgar Gough, 
akarsz-e házasságot kötni az...”, mire a 
vőlegény suttogva válaszolt akárcsak az 
előbb: „Edgar Gough én vagyok”.

-  Tudja, nekem rendkívül fontos kihang
súlyozni ezt ebben az ünnepélyes pillanat

ban, mert különben bárki köthetne házas
ságot az én nevemben.

-  De hát születésedtől fogva ismerlek, 
fiam...

-  Sokat változtam azóta.
-  Jó, de itt vannak a szüleid, rokonaid...
-  Ez igaz! Mondjuk, velem minden rend

ben. De maga kicsoda?
-  Én vagyok a pap, aki össze fog adni ti

teket, Edgar Gough.
-  És hogy hívják? Tudja, jó, ha mindent 

előre megbeszélünk. Amíg még nem késő.
-  Henrik Krupa abbé.
-  Henrik... -  ismételte elgondolkod

va Edgar Gough. Jó az, nénikém, ha egy 
Henrik nevű pap esket valakit?

-  Engem Krupa György abbé adott ösz- 
sze a bácsikáddal. 1914-ben halt meg.

-  Akkor mégiscsak jobb, ha Henriknek 
hívják -  bólintott végül Edgar. Henrik... 
Henrik...

Vetró András: A nagy mutatvány

-  Ezt a nevet az apám választotta ne
kem -  mondta büszkén az abbé.

-  És a másikat?
-  Melyik másikat?
-  Hát nem azt mondta az előbb, hogy a 

neve Krupa? Vagy tévedek? Atyám, ha kí
nos magának erről a nyilvánosság előtt be
szélni, négyszemközt is folytathatnánk. 
Gyerünk, hagyjatok kicsit magunkra, 
menjetek, gyönyörködjetek a községi teme
tőben!

Amint magukra maradtak, Krupa abbé 
hirtelen kellemetlenül érezte magát. Egy 
ideig mindketten hallgattak.

-  Közöttünk nincs helye semmiféle titok
nak -  szólalt meg végül Édgar Gough.

-  Azt hiszed, hogy nincs rendben vala
mi? -  kérdezte az abbé.

-  Ne siessünk a következtetésekkel! Ne 
siessünk a következtetésekkel!

-  Akkor?
-  Az igazság az, senkinek nincs a homlo

kára írva, hogy kicsoda. És főleg miért ép
pen az, aki.

-  De hiszen az egész város ismer!
-  De én nem ismerem! Különben se a pé

ket, se a hentest, de még a tejcsarnokost 
sem ismerem. De hiszek nekik, mert ők is

azt mondják: az egész város ismeri őket... 
Hát miért lenne másképp az esküvőm nap
ján? Mi történt, miért szégyelli magát?

-  Nem volt szép, amit tettél! Nem kellett 
volna kiküldeni őket!

A menyasszonyt a temetőbe, az esküvő 
napján...

-  Mind oda kerülünk... -  sóhajtotta 
Edgar Gough.

-  A temetőben sokan vannak -  mond
ta a násznagy, miközben visszatért a nász
néppel a templomba.

-  Az abbé urat várják egy temetésre -  
mondta az apatárs.

-  Hideg van, jön a tél -  tette hozzá va
laki.

-  Siessünk -  mondta Edgar Gough.
Ezután rendben zajlott le a szertartás.

Az utolsó em berpár  
G ulliver hajában

„A legigazságosabb és legméltóbb ember az, 
aki azokat jutalmazza, akik a legjobban 
megérdemlik

(Démokritosz, Diels, 263)

A Gulliver hajában bolyongó Gough vég
rehajtott egy jócselekedetet. Erre megje
lent a jótündér és megígérte, hogy teljesíti 
három kívánságát.

Gough azt kérte: szabadítsa ki, adjon egy 
almát, hogy megegye és egy lányt, aki sze
resse. Egy nap, miközben oldalán Poyyval 
a gyümölcsösben sétálgatott, Gough meg
látta a fákra felkúszó liánt és elmesélte a 
lánynak, hogyan bolyongott Gulliver hajá
ban, miként vadászott ott bolhákra a lán
dzsájával, és miképpen boldogult a korpa
mocsarakban. A következő nap az óriás 
hajában lévő vadregényes és titokzatos sö
tétségről mesélt. És mesélt harmadnap és 
negyednap is.

Egyszer Poyy is jót cselekedett, és má
sodszor is eljött a jótündér, hogy teljesít
se két kívánságát. Poyy azt kérte, hogy vi
gye el Gulliver hajába és vihesse magával 
Gough-ot is. Az élet nehéz volt Gulliver ha
jában. Az óriás kopaszodni kezdett és min
denféle hajszeszeket használt. Gough reu
más lett, Poyy tüdőgyulladást kapott.

Miután közösen is jót cselekedtek, a jó
tündér harmadszor is eljött, hogy egyet
len kívánságukat teljesítse. De ők öregen 
és betegen nem mertek már belevágni egy 
hosszú utazásba, és mivel nem remélhet
tek már semmit Gulliver sötét és bűzös 
hajában sem, ez alkalommal nem kértek 
semmit. Ezután már feltűnés nélkül haj
tottak végre jócselekedeteket és esténként 
eljártak arra a fennsíkra, ahol az óriás fe
je jobban kopaszodott, onnan nézték a hol
dat és a csillagokat. Még egyetlen egyszer 
hívták segítségül a jótündért, hogy kérje
nek tőle valamit. A tündér pedig újra el
jött és lehetővé tette, hogy egyszerre hal
janak meg. Gough, a reumás öregember 
és Poyy, az állandóan köhécselő öregasz- 
szony, az utolsó emberpár voltak Gulliver 
hajában. Miután meghaltak, a jótündér 
betakarta őket korpával és továbbment, 
hogy a jóemberek kívánságait máshol is 
teljesítse.

BALÁZS BORÓKA ford ításai
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A tollforgató Kelemen Lajos
1924 nyarán a Pásztortűz közli elő

ször méltató cikk kíséretében Kelemen 
Lajos portréját. A cikk szerzője nem más, 
mint az egykori marosvásárhelyi isko
latárs, egyetemi kolléga, s a 20-as évek
ben már harcostárs Kristóf György. A 
Szászvárosról Kolozsvárra érkezett iro
dalomtörténész igen szellemesen jellemzi 
Kelemen szolgálatkészségét, igazságsze- 
retét, sokoldalúságát a művészettörténet, 
céhtörténet, diplomatika, családtörténet, 
etnográfia terén, s különösen azt eme
li ki, „hogy Kelemen Lajos az utóbbi két- 
három év alatt szívesen és állandóan ír”. 
Majd így folytatja: „Alig van Kolozsvárt 
napilap, folyóirat egy sincs, amelyikbe 
ne írt volna rendkívül érdekes történeti, 
műtörténeti cikket, sőt egy pár sikerült 
szépirodalmi jellegűt is. Ebben a tényben 
két szempont érdemel figyelmet. Egyik 
az, hogy Kelemen Lajos írt. Mert, saj
nos nem szeret írni úgy és olyan mérték
ben, amennyire tudománya, rengeteg is
merete által egyenesen hivatott. A másik 
az, hogy szinte minden cikke mintasze
rű, világos és érdekes a legmagasabb mű
veltségű és a kevésbé művelt olvasó előtt 
egyaránt. S végül a legfontosabb: ezeket 
a mintaszerű cikkeket senki se tudta vol
na és tudja megírni, egyedül ő.”

Végigböngészve Kelemen Lajosnak 
az 1957-es emlékkönyvében közzétett, 
Szabó T. Attila és Magyari András össze
állította bibliográfiáját, kissé helyesbíte
nünk kell Kristóf professzor megállapí
tását. Kelemen Lajos a századfordulótól 
kezdve elég rendszeresen közölt évi nyolc
tíz írást, csak ezek az Erdélyi Múzeumon 
kívül többnyire olyan lapokban, folyó
iratokban jelentek meg, amelyeket keve
sen ismertek, forgattak. Egyrészt fele- 
kezete két kiadványában, a Keresztény 
Magvetőben és az Unitárius Közlönyben, 
valamint a Genealógiai Füzetekben, he
lyi érdekeltségű napilapokban. Az 1920- 
as évek elején megtörténik az a „para
digmaváltás”, amiről a kötet bevezető 
tanulmányában Sas Péter is értekezik. A 
kisebbségi lét keretei közt új napilapok, 
hetilapok indulnak, amelyeket már -  nem 
csak híranyagukért -  minden érdeklődő 
kézbe vesz. Majd beindul néhány nagyha
tású folyóirat, melyek szinte valamennyi 
toliforgatót megpróbálják csatarendbe 
állítani. így történhet meg, hogy az ad
dig inkább szakmai és felekezeti körök
ben számon tartott Kelemen Lajos most 
állandó munkatársává válik a Gyallay 
Domokos szerkesztette Magyar Népnek, a 
György Lajos irányította Pásztortűznek, 
s néha a napilapokba is ír. Kiderül: nem 
csak szakszerű adatközlésekre képes, ha
nem tud fordulatosán fogalmazni, a nagy- 
közönséghez, az éppen csak olvasgató fa
lusi közönséghez is szólni. Ekkor válik ő 
az erdélyi művelődéstörténetben sokszor 
emlegetett „egyszemélyes intézmény” pro
totípusává: maga választhatja ki kutatá
si területét, de azt egyedül kell művelnie, 
s az eredmények értékesítése, közzététele 
is rá hárul. Ilyen egyszemélyes intézmé

nye volt akkoriban Kristóf Györgynek és 
György Lajosnak is, majd a tanítványok 
sorából Szabó T. Attilának. Nem vélet
len, hogy az 1940-es években baráti kört 
alkottak. Kelemen Lajosnak talán még 
az előbbieknél is többet kellett teljesíte
nie, úgyhogy -  Mikó Imre szavaival élve 
-  valóságos „közintézmény” szerepét töl
tötte be: akárkinek a múlttal kapcsola
tos kérdése volt, azzal hozzá fordult, s tő
le rendszerint kimerítő választ is kapott. 
Leggyakrabban a család- és helytörténet
ben eligazításra várók zaklatták sokszor 
nagyon is munkaigényes kérésekkel.

Kétségtelen, hogy Kelemen Lajos nem 
tudta „kiírni” magát. Kis közlemények
ben, adatközlésekben, néhány vitacikk
ben, előszóban tette maradandóvá tudá
sát. Egyetlen nagyobb szabású munkája 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1909-ben 
megírt története. S valamennyire egy
ségesítette Kolozsvár építészeti és mű
vészeti emlékeinek számbavételét élete 
utolsó éveiben. Pedig megírhatta volna a 
kolozsvári céhek összefüggő történetét, 
könyvet írhatott volna a kazettás meny- 
nyezetekről, középkori templomaink fal
festményeiről, a templomerődökről, az 
unitárius egyház történetének egyes sza
kaszairól s főúri családok sorának leszár
mazásáról, birtokviszonyairól, építkezé
seiről. Alighanem hiányzottak az ilyen 
irányú felkérések, nem is volt nyugalma 
a nagy összefoglalásokhoz, s igényessége, 
természete sem kedvezett az ilyen átfogó 
összegezéseknek. Az utókornak most már 
be kell érnie a mozaikképekkel. Miután 
a Kelemen Lajost személyesen ismerő ge
neráció már nagyon fogyatkozóban van, a

A szentbenedeki kastély lépcsőházának faoszlopai, 1673

vele kapcsolatos legendák is rendre fele
désbe merülnek, marad az írott hagyaték. 
Most, 2010 elején végre elmondhatjuk, 
hogy összegyűjtve négy kötetben megje
lent mindaz, amit Kelemen Lajos hosszú 
élete folyamán közzétett. Szétszórtan ki

nyomtatott közleményei most már egybe
gyűjtve forgathatók. Összesen körülbelül 
másfélezer oldalt tesznek ki. Az első két 
kötetet még B. Nagy Margit rendezte sajtó 
alá Művészettörténeti tanulmányok (1979, 
1982) címmel, s ide összeválogatta az élet
mű legértékesebb tételeit, már amelyeket 
az akkori cenzúra viszonyai közt ki lehe
tett nyomtatni. így is óriási teljesítmény 
volt e szövegek közrebocsátása, nem csak 
a gondozó, hanem a kiadó részéről is. Jó 
két évtized elmúltával Sas Péter vállalta 
a Kelemen Lajos-i örökség további kutatá
sát, közzétételét. Ugyancsak a Kriterion 
Könyvkiadónak köszönhetően 2006-ban 
megjelentette a Művelődéstörténeti tanul
mányok első kötetét, 2009 végén pedig a 
második kötetet.

A most közrebocsátott negyedik kötet 
tulajdonképpen betakarít: mindazt meg
próbálja begyűjteni, ami az előző köte
tekből kimaradt. így aztán 178 írást ölel 
fel. Többségük alig egy-két oldalnyi szö
vegből áll. A sajtó alá rendező Sas Péter 
tíz fejezetcím alá sorolta a cikkeket, ta
nulmányokat. Ez a felosztás tartalmi 
szempontok szerint készült, de tekintve 
Kelemen Lajos interdiszciplináris mun
kamódszerét, sokszor egy írást akár több 
fejezetbe is be lehetett volna sorolni, még 
talán egy néprajzi fejezet is elkelt vol
na. A legtöbb írást a Művészettörténet fe
jezet tartalmaz (44), a legkevesebbet a 
Múzeumtörténet (3). A fejezeteken belül 
kronológiai sorrendben következnek a 
művek.

A Történelem fejezetbe sorolt 19 írás 
többsége a fejedelemség korába vezet el. 
Barcsay Ákos és Teleki Mihály haláláról, 
temetkezési helyéről, II. Rákóczi Ferenc 
beiktatásáról, egy Dávid Ferenccel kor
társ ítélőmester pályafutásáról olvas
hatunk érdekes cikkeket. Közzéteszi a 
késmárki Fröhlich Dávid 1639-ből szár
mazó Erdély-leírását, Bethlen Gábornak 
a Kendy-birtokra vonatkozó 1620-as ado
mánylevelét. Olvashatunk a régi borter
mésről, a tóárvizekről és a háborús idők 
hitvesi hűtlenségének kérdéséről. Az 
utóbbiban egy eset kapcsán így öszsze- 
gez: „A múlt elítélte azokat, akik élet
társuk távollétében és azok szenvedései 
alatt hűségükről és esküjükről megfe
ledkeztek. Kétségtelen, hogy erre reá is 
szolgáltak. A jelen nem ítélhet enyhéb
ben róluk; de azokról sem, akik ma es
nek hasonló hibába, mert fejlettebb mű
velődés korában fejlődni kell az erkölcsi 
életnek is”. E sorokat különben 1917-ben, 
világháború idején veti papírra, s rávi
lágítanak a szerző erkölcsi nézeteire. A 
fejezet legterjedelmesebb, s talán legér
dekesebb írása a báró Bánffy Jánosné 
Wesselényi Jozefa 1931-ben közzétett 
emlékiratához készített bevezető. A min
taszerű életet élt főúri hölgy az 1848/49- 
es események egyetlen magyar női meg- 
örökítője.

A Helytörténet fejezet 9 írása megannyi 
erdélyi faluba vezet el, s hol az egész hely
ség, hol pedig egy épületének a történeté
vel ismerkedhetünk meg. Magyarvalkó, 
Torockó, Vista, Szászfenes, Gernyeszeg, 
Szentbenedek, Szovát, Szászlóna kincse
iről közérthetően, a nagyközönségnek ír, 
néhol -  az e kötetbe is átvett -  illusztrá
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» > »  folytatás a 14. oldalról 
ciók segítik a jobb megértést. Radnótfája 
négy fejezetes története tudományosabb 
jellegű. A Torockóról írt szöveg lendüle
tes, már-már költői stílusával meglepi az 
olvasót.

A két első kötetben már közzétett művé
szeti írások után e kötet is még 44 írást so
rol a Művészettörténet fejezetbe. Igaz, egy 
részük csak képmagyarázat, kis jegyzet, 
kiállítási beszámoló. Az egész fejezetből a 
műemlékek féltése, a pusztulásuk miatti 
fájdalom csendül ki, s a soha el nem évülő 
figyelmeztetés: „az ily emlékek a műveltség 
közkincsei, s minden művelt ember érdek
lődését és támogatását kérik és megérdem
lik”. A legtöbb írás a mennyezet- és falfest
ményekkel foglalkozik. A kötet még egy 
mellékletet is tartalmaz az 1642-ből szár
mazó magyarfülöpösi templom-kazetták 
rendszerével. Olvashatunk régi templomok

ról, templomerősségekről, szárnyasoltárról, 
kastélyokról. Több mint 20 faluba vezet el a 
szerző. Néhány múltbeli művész fellelhető 
adatait is összegyűjti az utókor számára: 
Asztalos János, Schutze György, Parajdi 
Illyés János, Gálfalvi Kozma Mihály, 
Havadi András, Hóra Lajos, Marastoni 
Jakab, Székelyudvarhelyi Agotha János, 
Mezőbándi Egerházi János, Nagy Lajos 
életéről, munkásságáról akár néhány sor
nyit is érdemesnek talál feljegyezni. Az or
szágos hírű Marastoni esetében csak 1842- 
es kolozsvári tartózkodását regisztrálja. 
Saját korának művészeiről rendszerint ki
állításuk kapcsán ír: Shakirof Sebestyén, 
Tóth István, Demian Tassy, Gidófalvyné 
Pataky Etelka. Fleischer Mihályról halá
la alkalmával emlékezik meg. Heraldikus 
művészbarátját, K. Sebestyén Józsefet az 
1927-ben megjelent Bethlen család mo
nográfiájához készített illusztrációi kap
csán védelmezi meg. E művészettörténeti 
fejezetnél szóvá kell tennünk, hogy a ki
fejezetten „Képeinkhez” címet viselő kis 
írások újraközlése képek nélkül meglehe
tősen sután hat. Amúgy is néhol közölnek 
képeket, itt is, akárcsak a vajdahunya
di vár képét magyarázó cikknél indo
kolt lett volna a kép beiktatása. A mai

modern technika a régi sajtóban közölt 
gyenge képeket is élessé tudja tenni.

Egy rövid, csak 4 írást felölelő fejezet 
a 17. század öltözködésével, életmódjával 
ismertet meg. A céhek lakomáinak, az ét
rendnek a leírása a mai egészséges táp
lálkozást hirdető világban egészen meg
döbbentő. Még rövidebb a mindössze 
három oldalra terjedő Múzeumtörténet fe
jezet. A komoly cím után igencsak publi
cisztikai szövegek következnek. Az egyik 
református egyházi múzeum felállítá
sát sürgeti — ez azóta is napirenden lé
vő feladat. Másik kettő pedig az Erdélyi 
Múzeum Régiségtárának megfelelő te
lek, épület kiutalását szorgalmazza 1918 
őszén. Talán a szerző nem sejtette, hogy 
rövidesen más hatalmak fognak diszpo
nálni a város területe fölött.

Gazdagabb a Könyvtár- és könyvtörté
net fejezet. A csíki krónika egy példányá

ról még pályája elején írt összehasonlító
elemző dolgozatot. A többi hat írás már 
jegyzet- és beszámoló jellegű. Ismerteti 
gróf Teleki Domokos 1933-as könyvtörté
neti előadását, szemlézi a tudományos fo
lyóiratokat az Erdélyi Múzeum számára, 
hírt ad e folyóirat újbóli megindulásáról 
az Erdélyi Helikon 1930-as évfolyamában. 
Bemutat egy unitárius protokollumot, 
egy iparművészetileg értékes kötetet, s 
a kolozsvári plébánia-könyvtár nyomait 
kutatja.

A Nyelvészet, irodalomtörténet feje
zet 24 írásából csak három tekinthető a 
nyelvtudomány körébe vágónak. Ezek 
még pályája legelején, bizonyára egye
temi tanulmányainak hatására szület
tek. Marosszéki falvak régi határneve
it jegyzi ki anyakönyvekből, majd saját 
gyűjtését közli öt erdélyi faluból. Az iro
dalomtörténetinek minősített írások a 
legtágabb értelemben tekintik e diszcip
línát. Hiszen Petőfit kivéve szépirodal
mi rangot elérők nincsenek az érintett 
személyek közt. Számunkra írásos ha
gyatékuk mégis fontos, értéket jelent. 
Megismerhetjük Barcsay Mihály köl
teményeit, Bőd Péter, két régi színész, 
Vay Adám, Mikó Imre, Tompa Mihály,

Görgei Artúr, Orbán Balázs levelezését, 
Naláczi József emlékiratát, Wesselényi 
Miklós 1836-os útleírását, Dálnoki Veres 
Gerzson versét a sárkányölésről. Szép 
portrét rajzol Hermányi Dienes József 
nagyenyedi papról Emlékiratainak 1925- 
ös kiadása alkalmából.

Az Egyháztörténet fejezetbe 15 írást so
rolt a szerkesztő. Természetesnek tűnik, 
hogy kettőt kivéve unitárius vonatkozá- 
súak, s az egyház kiadványaiban jelen
tek meg. Olvashatunk itt Dávid Ferenc 
iratairól, János Zsigmond unitárius fe
jedelemről, régi templomokról, egyház- 
köz-ségek lélekszámáról, a vizitációs 
jegyzőkönyvek megőrizte adatokról. Két 
írás különösen megragadta figyelmün
ket. Az egyik a kelyhekről szól. A Magyar 
Nép olvasóinak a lehető legközérthetőb
ben magyarázza el e kegytárgyak tör
ténetét, stílusbeli változásait. A másik 
1916-os marosköri útjáról írt beszámoló
ja. Ekkor Kelemen Lajost a román betö
rés hírére egyháza megbízza az egyház- 
községek ingó kincseinek begyűjtésével. 
Sok faluban meggyőződhetett arról, hogy 
a klenódiumokat már kellően biztonság
ba helyezték, befalazták, elásták, más 
egyházak kincseit átadták megőrzés
re, s azokat utóbb Kolozsvárt az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum kiállításán mutatták 
be. Itt is olvashatunk egy kötet elé írt be
vezetőt. Biás István unitárius egyháztör
téneti adatgyűjteményének közreadása
kor (1910) bemutatja az egyház múltjára 
vonatkozó eddig feltárt és ezután feldol
gozható forrásokat.

A Megemlékezések, búcsúztatók 25 sze
mélyiség többé-kevésbé részletes élet
pályáját nyújtják. Leggyakrabban a ha
lálhír, országból távozás, néha kerek 
évforduló vagy éppen vándorgyűlés ad 
alkalmat az egy-kétoldalas szöveg meg
írására. Adatai nem egy esetben mára 
egyedülálló források valamely személyre 
nézve. Elparentálja báró Daniel Gábort, 
gróf Esterházy Kálmánt, báró Wesselényi 
Miklóst, gróf Horváth-Tholdy Rudolfot, 
özv. Petrichevich-Horváth Kálmánnét 
és özv. báró Jósika Samunét. Ezek a fő
urak és hitvestársaik mind tettek vala
mit az egyház vagy az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület érdekében. A múzeum- és 
iskolaalapító gróf Mikó Imre emlékét két 
írásban is felidézi. Marosvásárhelyi jeles 
latintanára (Koncz József) és kolozsvá
ri professzorai (Posta Béla, Vályi Gábor, 
Gergely Sámuel), illetve tudós kortársai 
(Buday Árpád, Kovács István régészek) 
szintén kiérdemelnek egy-egy búcsúszót. 
Egy posztumusz írása Bánffy Miklós 
Kolozsvárról való távozását örökíti meg. 
Összesen hárman kísérték ki az állomás
ra az egykori legnagyobb erdélyi magyar 
vagyon tulajdonosát.

Ä 28 könyvismertetést már ömleszt
ve hozza a kötet. Többségük alig halad
ja meg az egy oldalt. Jó részük az Erdélyi 
Múzeumban és a Keresztény Magvetőben 
jelent meg. Általában érdeklődési körébe 
vágó köteteket ismertet. Röviden vázolja 
a kötet tárgyát, s utána néhány kritikai 
észrevételt vagy dicsérő szót is megenged 
magának. Igen együgyű megállapításokat 
gúnyosan emleget. 1897-től 1944-ig meg-
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jelent műveket szemléz, úgyhogy közel egy 
fél századon át műveli ezt a műfajt. Az el
ső ismertetések egyike még Kőváry László 
unitárius családtörténeti dolgozatát mél
tatja. Az Osztrák-Magyar Monarchia írás
ban és képekben utolsó, Erdélyt bemutató 
kötetét is elemezheti. Aztán sorra követ
keznek Sándor Imre címertani, Kiss Ernő, 
Sztripszky Hiador, Karácsonyi János, 
Veress Endre, Buday Árpád, Gulyás Pál, 
Ujfalvy Sándor, Balogh Jolán, Tóth István, 
Barabás Endre néprajzi-történeti kiad
ványai. Itt külön ki kell térnünk Balogh 
Jolán 1936-os Kolozsvár-albumának is
mertetésére. A budapesti szerző Kelemen 
Lajos irányításának is köszönhetően egy 
olyan kötetet állított össze, mely a gótiká
tól a klasszicizmusig szakszerűen mutat
ja be a város műemlékeit. A ritkán fenn-

A szászlónai legénykarzat feste tt díszei, 1752

tartás nélkül lelkendező Kelemen most 
így ír: „Dr. Balogh Jolán könyve hatal
mas anyagismerettel és nagy történettu
dással rajzolja meg a város művészettör
téneti fejlődését, s -  amint már jeleztük 
-  az építészeten kívül kitér a képírásra, a 
nyomdászatra, az ötvösségre, asztalosság
ra és könyvkötészetre is, melyekből a vá
ros egykorú művészei és iparművészei oly 
sok szépet alkottak. A művészettel és sze
retettel írott szép könyv egyaránt hódolat 
a szépnek és a város több százéves vezető 
szerepének országrészünk művészettörté
netében”. A jegyzetek szerint 30 könyvis
mertetés lett volna a kötetben, de Sándor 
Imre egy családtörténete és Biás István 
oklevél-tárgymutatója kimaradt az alap
szövegek közül. A jegyzetek sorrendje sem 
mindenütt egyezik az alapszövegek sor
rendjével.

A könyv még egy igen tanulságos füg
geléket is tartalmaz. Nyolc köszöntőt, il
letve visszaemlékezést Kelemen Lajosra. 
Ezekben Kristóf György, Biró József, 
Dénes Zsófia, Mikó Imre, Ruffy Péter, 
Hornyák József, Méhes György és Kiss 
András (Sándor Boglárka Ágnes lejegy
zésében) idézi fel a történettudós alak
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ját, jellemét, értékeli szerepét az erdélyi 
magyar levéltári kutatómunkában, mű
velődéstörténetben. Érthetetlen módon a 
Pásztortűzben megjelent 1924-es köszön
tő szerzőjeként György Lajos nevét olvas
hatjuk.

Az igen terjedelmes, 600 lapos kötet
ből 470 oldalt tesz ki a Kelemen Lajos 
szövege. Leszámítva a függelék negyed
száz oldalát, több mint száz oldal a saj
tó alá rendező Sas Péter munkájának az 
eredménye. Sas Péter a Kelemen Lajos- 
tanítvány és barát Herepei János hagya
tékának feldolgozása, közzététele során 
jutott el a Kelemen Lajos-i hagyatékhoz. 
Könnyen megállapíthatta, hogy itt még 
van bőven tennivaló. Egyrészt a nyomta
tásban megjelent szétszórt írásokat kö
tetbe kell gyűjteni, másrészt a kéziratos, 
levéltárban lappangó, s csak az 1990-es 
években kutathatóvá vált hagyatékot is

A szászlónai mennyezet díszító'motívumai, 1752

értékesíteni kell. A nyomtatott anyag köz
zététele -  úgy tűnik -  ezzel a kötettel lezá
rul, a levéltárból előkerült kéziratos nap
ló feldolgozása, közrebocsátása még várat 
magára. Ezek betetőzéseként aztán tőle 
várjuk a mindenre figyelő, átfogó Kelemen 
Lajos-monográfia elkészítését.

A most bemutatott kötet élére egy ta
nulmányt helyezett Sas Péter. Ebben 
Kelemen Lajos problematizáló pályaképét 
rajzolja meg különös tekintettel az első vi
lágháborút követő kényszerű paradigma- 
váltásra. Szinte valamennyi főhatalom- 
változást átélt tudósunk, toliforgatónk 
pályáján kimutatható a megtorpanás, 
az áthangolódás, az új utak keresése az 
1920-as évek elején. Az addigi összma- 
gyar nézőpontot rendre felváltja a jellegze
tesen erdélyi látásmód, a művészetekben 
ezt meg is teoretizálják transzilvanizmus 
néven. Kelemen Lajos a maga pozitivis
ta feltárómunkájával valóságos szállító
ja, alátámasztója volt az erdélyi öntudat
nak. Még akkor is, ha elvileg nem fogadta 
el ennek a nézőpontnak a jogosultságát. 
A tényekkel szembe tudott nézni, s levon
va a történelmi tanulságokat, látta, hogy 
Erdélyben a magyaroknak csak a romá

nokkal, szászokkal együtt lehet történel
met alakítani. De a magyarságtudatot 
állandóan ápolni kell, s erre legjobb esz
köz a helybéli magyar múlt állandó feltá
rása, tudatosítása. Ezért sem tudott a le
véltár falai közé bezárkózni, ezért vállalta 
eredményeinek népszerűsítő közzétételét, 
ismeretei hangos szóval való terjesztését. 
Most, halála után fél évszázaddal megál
lapíthatjuk: nem eredménytelenül.

A kötet második, Sas Péter jegyezte 
írása tájékoztató a Kelemen Lajos-hagya- 
ték sorsáról, az eddigi kiadványokról, a 
jelen kötet felépítéséről. Itt a kötet írása
inak számát 111-ben határozza meg, a va
lóságban ennél jóval többet, 178-at szám
láltunk. El kell mondanunk, hogy ezt 
az írásmennyiséget túlzottnak tartjuk. 
Bármennyire is tiszteljük Kelemen Lajost, 
épp minden sorát nem kell újra sajtó alá 
bocsátani. Pár soros jegyzetei még tartal
mazhatnak maradandó adatokat. De kép
magyarázatai — főleg a kép mellékelése 
nélkül -  már legfeljebb a szűkebb szakem
ber-körnek számíthatnak az érdeklődésé
re, ők pedig a bibliográfia alapján megke
reshetik az első közlést. Szintén kételyünk 
támad, amikor ugyanarról a mennyezet
festményről, műemlékről két-három vál
tozatban is olvashatunk. Ilyenkor elegen
dő a legteljesebb variáns közlése.

Sas Péter munkájának igazi tükre a 
jegyzetelés. Itt minden egyes közölt anyag 
címe után megtaláljuk a forráshelyet, 
majd következnek a szerkesztő megjegyzé
sei. Ezek vonatkoznak a cikk vagy tanul
mány keletkezési körülményeire, a szerző 
hasonló tárgyú írásait is felsorolják, majd 
a tárgykör igen bő bibliográfiáját mellé
keli. Nem csak a magyar, hanem a román 
és német műveket is adja. Ha személy- 
lyel kapcsolatos az írás, akkor az életrajzi 
adatokat pontosítja. Néha Kelemen Lajos 
naplójának a kérdésre vonatkozó részle
tét is idézi. Talán csak egyet hiányolha
tunk: a latin szövegközlések fordítását. 
Napjainkban csak nagyon kevesen tud
ják hasznosítani a latin szöveget. Viszont 
akadnak fiatalabb fordítóink is, akik a 
magyar tolmácsolást megoldhatták volna.

Egy ilyen terjedelmes kötet kiadói elő
készítése igen nagy munka. A többszörös 
korrektúra után is maradhatnak elírások, 
zavarok a szövegben. A 63. lapon a kö
rünkből szóból körülbelül lett, s oda tévedt 
egy bekezdés a 398. lapról. A 391. lapon a 
szerkesztői észrevétel is kinyomtatva ma
radt. Néhol a vesszők sem szabályszerűen 
tagolják a mondatokat. Ezek azonban el
enyésző szépséghibák.

A Kriterion Könyvkiadó és Sas Péter 
érdeme, hogy meggyőződhetünk róla: 
Kelemen Lajos írásaiban is tovább él. Most 
hagyatékához a következő nemzedékek is 
hozzájuthatnak anélkül, hogy könyvtárak 
régi folyóiratait és napilapjait böngésznék. 
A négy kötetnyi írásban benne van Erdély, 
s különösen Kolozsvár múltja a honfogla
lás korától a 20. századig.

Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti 
tanulmányok. II. [kötet] A beveze
tőt írta, sajtó alá rendezte, szerkesz
tette és a jegyzeteket írta Sas Péter. 
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár,
2009. 595 1.
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NAGY BOTOND

Veszély
a  f e h é r b e n  (?)
Több előadással érkezett május köze

pén a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
Stúdió Színházába a temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Színház. Köztük 
a Veszedelmes viszonyok című musicallel, 
amelyet Pierre Choderlos de Laclos XVIII. 
századi levélregénye nyomán Kiss Csaba 
írt színpadra,és mint azt a cím is sugallja, 
az adott korszak franciaországi arisztok
ráciájának fülledt és adott esetben veszé
lyes párkapcsolatait idézi fel. Vagyis kíván
ja felidézni.

Az előadás kezdetén, a színpadi fények 
felerősödésének jótékony hatása alatt, ha
talmas oszlopokból álló termet avagy 
csarnokot idéző díszletet pillantott meg a 
teltházas közönség. Vele szemben négy, ol
dalanként két-két szürkésfehér oszlop ölel
te színpadi mikrokozmoszt láthattunk, 
enyhén antik, enyhén falanszter jellegűt, 
amelyet csak az oszlopsor tetején körbefu
tó, szabadtéri színpadi világítást idéző rá
csozat oldott kissé. Ebben a (változatlan) 
térben zajlott az előadás: a színpadra érke
ző hat szereplő a felvezető dalban tudatta a 
nézővel, mit láthat az elkövet
kező két órában. Cselszövést és 
fogadást, kegyetlen játékot és 
fondorlatot.

Merteuil márkiné (Éder 
Enikő) és szeretője, Valmont vi- 
komt (Molnos András Csaba) 
fogadást kötnek, amelynek tétje 
a szép Tourvelné (Tasnádi Sáhy 
Noémi) vikomt általi elcsábítá
sa. Jelen van és fondorlatosko- 
dik a közös barátnő, Volanges- 
né (Borbély B. Emília), aki épp 
a zárdából hazahozott lányát,
Cécile-t (Tar Mónika) készül 
férjhez adni. De ez nem műkö
dik, mert Cécile szerelmes lesz 
énektanárába, Danceny lovag
ba (Kiss Attila), aki viszont
szereti ugyan, de annál jobban 
vonzódik Merteuil márkiné sze
relmi szolgáltatásaihoz. Valmont 
vikomt (aki időközben nem csak 
elcsábítja Tourvelnét, hanem szerelmes is 
lesz bele) bosszúból először megerőszakol
ja, majd több éjszakán át „nevelgeti” Cécile- 
t, végül szakít az amúgy hűséges és a há
zasság eszményéhez a végsőkig ragaszkodó 
Tourvelnével. Az előadás végén persze min
den kiderül és a vikomtot meggyilkolják.

Puskás Zoltán rendező a fentebb emlí
tett díszletek között játszatja a történetet. 
A jelmezek is ehhez igazodnak, szinte az 
összes jelenet során kortalan, fehér ruhá
kat viselnek a szereplők, akik mindvégig a 
színen tartózkodnak. Nincsen snitt és dísz
letváltás, a jelenetek egymásutániságát, a 
helyszínek változását a szövegen és zenén 
túl az éppen nem szereplő színészek diszk
rét háttérbe vonulása, üldögélése, álldo- 
gálása avagy szobrozása (de színen mara
dása) jelzi. Ez a folyamatosság jellemző az 
előadás egészére is, néhány kivétel azért 
akad. A második felvonás során Cécile-t az

ekkor feketébe öltözött vikomt rontja meg 
(miközben az ugyancsak feketébe öltözött 
és ezúttal a Kar szerepét ellátó szereplők a 
Miatyánkot recitálják), majd a Tourvelné
vel folytatott szerelmeskedés során vörösbe 
borul a színtér, a Kar legyezőkkel táncolja 
körül a jelenet hőseit (majd ostorozza velük 
önmagát). Szintén a második felvonásban 
akadnak jelenetek, amelyek során nincs 
mindegyik szereplő a színpadon, a minden- 
ki-mindent-tud folyamatossága ezzel meg
törik. Kibontakozik egy kortalan jelme
zekben, steril környezetben bemutatott, 
díszes nyelven és modern zenével előadott, 
háromszáz éves történet. Az előadás zené
je (Erős Ervin és Andres Mariano Ortega), 
musicalről lévén szó, hangsúlyos szerepet 
kap. Amolyan jellegzetes musical-muzsika, 
kicsit pop, kicsit rock, kicsit elektronikus, 
kicsit slágeres, érthető szófordulatokkal, 
több erőltetett rímmel, a mondott szöveg 
viszont korhű és igényes.

A produkció mégis ellentmondásos és ez 
megannyi elemére rányomja a bélyegét. A 
dalok szépek, a hangszerelés giccsmentes, 
a beszélt részek viszont darabosak, erőlte- 
tettnek hatnak, sokszor diákszínjátszósak. 
A műfaj musical, amelyben a tánc magától 
értetődő, de a Veszedelmes viszonyok mint
ha mozgásszínház kívánna lenni, igen diva

tos mozgásszínház. A koreográfia többször 
azt a hatást kelti, mintha játszóink nem vol
nának teljesen „maguknál”, számos villám
gyors, marionettszerű mozdulat tarkítja a 
dalokra koreografált táncot avagy játékot, 
ami elvonja a figyelmet furcsamód magá
ról az előadásról. A hófehér környezet és a 
pajzán szövegek közötti ellentét minden bi
zonnyal szándékos, de a feketében megrontó 
és pirosban szerelmeskedő vikomt közhely. 
Számos, különböző éjszakai hancúrokra 
utaló, félreérthetetlen mozdulatsor öncé
lú, ahogyan az említett Miatyánk-mondás 
is az. Éppen az utalás finomsága vész el a 
történet előrehaladtával, egyre inkább a ha
tásvadászat érzetét kelti a produkció, ezzel 
pedig a mondandó súlyossága elhalványul. 
Mert a mondandó bizony súlyos. A számos, 
jó humorral színpadra vitt, a helyzet- és jel
lemkomikumot remekül megragadó pilla
natkép ellenére is itt tragédia készül: és ez

nem a gyilkosság, hanem az ártatlanság 
kettős megrontása. Az elveihez, becsületé
hez ragaszkodó Tourvelné elcsábítása, el- 
bolondítása, majd kirúgása és tönkretétele, 
valamint a zárdából szabadult Cécile meg
rontása is az ártatlanság bukását jelzi és je
lenti. Erre épít a mű és erre épít az előadás 
is. A színészi játék ugyancsak: a kezdeti 
semmitmondó pletykálkodások gyilkos já
tékká fajulnak, a gondosan felépített masz
kok mögé rejtett érzelmek a korabeli tükör
világ ellenére felélednek és munkálkodni 
kezdenek a másik, harmadik, negyedik el- 
veszejtésén. A két fő intrikus, Éder Enikő 
és Molnos András Csaba nagyszerű párost 
alkotna, ha nem musicalt látnánk. Hangi 
adottságaik kitűnőek, de a kaotikus kore
ográfia szinte vitustánccá alakítja jelenete
iket, a beszélt részek, érzelmi viharok egy 
háromszáz éves francia történetet jeleznek, 
de annál sokkal többet nem. Éder Enikő a 
végzet asszonyaként játszik társai leiké
vel, Molnos András Csaba igazi mivolta és 
a szenvedélyesen előtörő szerelem között in
gadozik. Tar Mónika és Kiss Attila párosa 
a bájos naivitás mintaképe, amelyet sajnos 
imitt-amott túljátszott bájolgás is tarkít, en
nek ellenére jelenéseik az előadás erősségei 

közé tartoznak. Tasnádi-Sáhy 
Noémi karaktere eredendő 
kedvességével, ugyanakkor tá
volságtartásával, majd a sze
relemmel való, egyre erősödő 
harcával lopja be magát a néző 
szívébe, míg Borbély B. Emília 
a józan egyszerűség és a fél
tékeny rosszindulat megfele
lő keverésében tálalja a buta 
intrikus esendőségét. A játszó 
művészek amúgy meglepően 
jól helytálltak a musical ko
rántsem könnyű műfajában, 
ami a honi színházak esetében 
nem mindig egyértelmű. De 
szereplésük a produkciót meg
menteni nem tudta: a követ- 
kezetlen koncepció, az öncélú 
vagy hatásvadász részletek, az 
értelmezhetetlen koreográfia, 
a gyakran vontatottá váló cse
lekmény ellenében kevésnek 

bizonyult. Hiszen a gonosz tettek mellett 
sem történt más, mint az infantilis cselszö
vésből fakadó haláleset, amelyet a szereplők 
maguk okoztak. Unalomból született, halá
los játék, amelynek végén az elbuktatott és 
meggyalázott ártatlanság bosszúja bekövet
kezett. A negatív főhős az áldozat és az elő
adás mintha mégis tragédia lenne... Csak 
súlya nincs hozzá.

Temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház. Erős Ervin -  A. M. 
Ortega -  Kiss Csaba: Veszedelmes viszo
nyok. Szereplők: Molnos András Csaba, 
Éder Enikő, Tasnádi-Sáhy Noémi, Borbély 
B. Emília, Tar Mónika, Kiss Attila. 
Rendező: Puskás Zoltán. Dramaturg: 
Gyarmati Kata. Zene: Erős Ervin, Andres 
Mariano Ortega. Díszlet: Albert Alpár. 
Jelmez: Puskás Zoltán. A tervező asz- 
szisztense: Vincze Andrea. Korrepetitor: 
Csibi Andrea.
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„Fordítva
kissé oldalról”
Molnár Vilmos legújabb kötetét vesz- 

szük kezünkbe: először forgatjuk, lapoz
gatjuk, nézegetjük a több fehérséget, 
mint „betűséget” tartalmazó telítetlen 
lapokat... Hová tűntek a hangulatos, de
rűs novellák, az értelmetlen csodák, tit
kos történetek, nevek, sivatagok, féltéglák, 
mesék, lidérces históriák? Az oldalak bal 
felsó' sarkába zsugorodtak össze, négyes 
sorokba, avagy részekben tűnnek csak fel, 
szabályosan elosztva egy-egy lapon? -  vil
lanhat fel a gyanútlan olvasóban a gon
dolat, de csak pillanatnyilag, mert ahogy 
beleolvas a könyvbe, meglepetten ta
pasztalja: ezúttal a Postakocsi című kö
tet a prózaíró költői termését gyűjti egy
be. „Prózát írok, csak ritkán vetemedem 
vers írására, de olyankor (néha) szere
tek haikut írni. Shakespeare mondatja 
Poloniusszal a Hamletben: ...rövidség lé
vén lelke minden okos beszédnek..., mért 
ne lehetne érvényes ez a versre is”, olvas
hatjuk Molnár Vilmos szavait.

Valóban (többségükben) rövid, tömör, 
aforizmatikus versek ezek, négy ciklus
cím alatt (Paradoxiák, A poézisró'l, A 
megismerés művészete, A csekélyértelmű 
medvebocs verseiből), kötetnyitó és -zá
ró verssel ellátva. A Nézőpont egy bizo
nyos olvasási módra, stratégiára állítja 
rá a befogadót, egyfajta másként-látás- 
ra, képzeletbeli síkváltásra, akár pers
pektívaváltásra ösztönöz: „fordítva kissé 
oldalról”, „felülről sokkal magasabbról” 
próbáljunk meg elképzelni „akár-, de 
akárm it”. De a „műnem-váltás” is érde
kes szituációba helyezheti az olvasót, aki 
az író alkotásait egységként szemléli, és 
akarva-akaratlanul fedezi fel az elbeszé
lői hang és a lírai én nézőpontja közöt
ti kapcsolatokat. Például a játékosság és 
ötletesség bravúrjait, melyek váratlan 
fordulataik által válhatnak az olvasói 
belefeledkez(tet)és eszközeivé (a mérhető 
csoda, a féltéglára zsugorodott szóözön, 
a megismételt befejezések sorozata). A 
versekben a fordulatok minimalizált és 
kiélezett formájukban észlelhetőek, fő
leg a Paradoxiák-cikhisban, ahol a csat
tanószerű, váratlan befejezések mutat
nak rá arra, hogy az ellentmondásosság 
rögtön feloldódhat, ha más szemszögből 
figyelünk a jelenségre. Azaz kiemelik a 
magában az ellentmondásban leledző el
lentmondást is: „a filozófia sokszor / nem 
is zárja ki a bölcsességet” (Ne haragud
jatok), „egyedül nincs felelet / kettesben 
nincs kérdés” (Miénk minden...), és „ér
telmetlen az egész / de megéri” (Az em
bert...). Mégis, ez „értelmetlenség” köze
pette „észrevétlenül, mint egy kötőszót, 
ma is ki fogják mondani az igazságot” 
(Én meghallgatok...), mely igazság egy 
már meglévő „földbe mélyesztett jókora 
négyszögletes vaskoloncként” vagy egy 
formába önthető anyagként is elképzel
hető (Az igazságok természetéről).

És itt a csoda kérdésköréhez közelí
tünk, ahhoz a csodáéhoz, amely az igaz
sággal való viszonyában veszíti el érvé
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nyességét, értelmetlenné, hétköznapivá 
és mérhetővé lesz, ahogyan Az értelmet
len csodá ban, avagy A sivatagban olvas
hatjuk. Ez utóbbi történet állítása: a 
„csodák pedig csak a legritkább esetek
ben vannak” a Csodák kezdetű versben 
már teljes tagadásként fogalmazódik 
meg: „Manapság aztán végképp nincse
nek.” így az igazsághoz és a csodához 
való viszony egyaránt meglazul, ami a 
nézőpont mozgásának egyedüli biztossá
gát domborítja ki, egy olyan valóságban, 
olyan hétköznapokban, ahol „magamnak 
már csak én tartogatok meglepetéseket” 
(Walt Whitman), de a legkevésbé sem 
úgy, ahogyan az Ének magamról című
ben „Magamat ünneplem és énekelem.” 
Vagyis a csoda és az igazság fogalma 
csak egy „külsőleg” megalkotott válasz
tási lehetőség, egy általunk hihetővé 
vagy képtelenné tett formája a megisme
résnek: „Kockás zsebkendőmmel lany
hán integetek. / Kezemből -  én esetlen 
-  hát ki nem esett? / Vagy csak hagytam 
hanyagul a földre szállni? [...] Nosza, le
het rohanni felszedni, visszaadni! / Vagy 
hagyni a francba’ a porban, mindegy” (A 
postakocsin).

De egészen konkrét változtatásokat, 
konstrukciókat, „fordulatokat” látha
tunk a hangzók, a szavak szintjén is: „pa- 
rányokat a végtelenben” és „arányokat a 
gondolatban”, „mértéktelen magányun
kat” a mérték világában (Parányok); a 
párhuzamos és ellentétes szerkezetek
ben -  például a Történelem párhuzamos 
tételekben című versben, amelyben há
rom nézőpont (a szkeptikus, az optimista 
és a pesszimista világlátás) is felvonul 
- , illetve a soráthajlások megtörtségé- 
nek kiemelésében: „A kör egyenes, nem 
görbe, / célhoz vezet minden csörte- / tés” 
(Nem vagyok...). A friss hangutánzó- és 
hangfestő szavak sokasága játékos asz- 
szociáció, a (Nyári reggel) című szöveg
ben a csobogó csobogány, tücsögő tücsök, 
a (Pille) címűben az illegő pille; a Frász 
című történetben a rittyegős-csattogós 
Vihar, a Piskóta nevű lény, aki dúl-fúl, 
óg-móg és hebeg-habog; a sűrűsödő, gyű
rűsödé' sötét, és még folytathatnánk. De 
másfajta szójátékában is keserűen ironi
kus az (Ahogy tudjuk) és a (Csodák) cí
mű vers. A kocsmaszövegek és a majáli
son hallható hangok polifóniája, életteli 
légköre az „én meghallgatok mindenkit” 
ironikus párja lehetne, a Három vers a 
konyháról pedig (a recept, a hagyma
képvers és a piaccsarnoki kaland) a Kofa 
című novella és akár a Regina néni és az 
atom visszhangja.

Molnár Vilmos prózájának hangulat
teremtő, humoros, ironikus, mesélő-ma- 
gyarázó kedve egy olyan lírába fordul, 
mely „következtetéseivel” kibillentheti 
a megszokott, stabil nézőpontokat azzal, 
hogy éppen e következtetések esetleges
ségét hangsúlyozza. A párhuzamokból, 
ellentétekből, ismétlésekből, különös 
szóképekből („Hűtőszekrényben / déd
anyám lisztet szitál. / Esetleg: tél van”, 
Hűtő...) építkező versek aforizmatikus 
jellege megbontja a paradoxonok látszó- 
lagosságát, a szillogizmusok egyértel

műségét, a megnyugtató bizonyosság 
érzetét („nincs is próbatétel / csak pró
batételek”, Próbatétel után; ég és föld 
között -  / repüló'tér reménye nélkül repü
lök”, Mohamed koporsójában). A postako
csi „zötykölődése” is mintha e folytonos 
mozgás, „kitekintés” képzetét keltené, 
az alkotás, az értelmezés, a dialogicitás 
rétegeiben. Az egyszerű, tömör versbe
széd asszociációs játékai, szerkesztésbeli 
technikái pedig ugyanezen dinamikus- 
ságra játszanak rá. Mindez összekap
csolódik a „lélek-zötykölődés” metaforá
jával:

Harsány kocsizörgés, lélek-zötykölődés
közepette amin most épp átrobogunk,
az a nagybetűs élet.
Az eddig is számos zárójelbe tett (te

hát címtelen, vagy szándékosan zárt
tá  formált) címként szereplő első sorok 
méltó lezárásaként, a Postakocsin című 
alkotást szinte kettős zártság jellemzi, 
utolsó két sora is zárójelben áll a kötet 
végén. Érdekes, hogy itt a zárójeleket is 
„fordítva kissé oldalról” kell érteni, mert 
inkább kiemelő, mintsem közbevető sze
repük van a kötetben, előtérbe kerülhet 
az, ami keretbe van foglalva: pontosan 
a kitekintés mozzanatának reflexiója, 
így a „csupa felszabadult, vicces, okos, 
csuklóból vagy fáradtan, remegő kézzel 
írt vers” -  a szerkesztő, Lövétei Lázár 
László szavaival élve, a kettőségek egy
szerűségének újraértelmezésével, akár 
lebontásával, egy olyan teret teremt, 
melyben a játékosság ereje kötetlenül 
alakít hangokat, szavakat, gondolatpá
rokat, nézőpontokat: egy dinamikus, a 
postakocsi útját követő kitekintést, ahol 
jó érzés „közben kinézni az ablakon”, 
még akkor is, ha „az előbb fújta le a szél 
a kalpagom.”

Molnár Vilmos: Postakocsi. Erdélyi 
Híradó Kiadó-Előretolt Helyőrség 
Szépirodalmi Páholy-Ráció Kiadó, 
2010.
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[...] Nemrég azt olvastam valahol, hogy a kritika „sze
kundér" irodalom. Nos, ez így nem egészen méltányos, 
ez csak a középszerű kritikára igaz. Ami a jó kritiká
ban nem „primer irodalom”, az filológia. Tudomány te
hát, ami nem lehet másodlagos érték. Igaz, a naprakész 
kritikában van egy adag zsurnalisztika is, és a gyors re
agálás, a közírói közvetítés aktualizáló jellege újságírói 
erény. De higgyünk Gyertyán Ervin könyvének, az Egy 
zsurnálkritikus válogatott szorongásának: ami valóban jó 
az újságírásban, az sem „húzza le” a kritikát a másodla- 
gosság szintjére. A jó közíró, a jó kritikus, sőt a jó' publi
cista is írástudó.

A kritikus írástudói felelősségét illetően Ács Margit 
pedagógus és moralista is. Munkásságában megta
láljuk azt a közérdekűséggel együtt járó szakmai tisz
tességet, amellyel a látszatok mögé lát. Fontosabbnak 
tartja az értékeset, mint a felkapottat és sikereset, lé
nyegesebbnek az újszerűt és az egyénit, mint a diva
tosat. Ez már önmagában is elegendő ahhoz, hogy az 
irodalmat s az irodalom közönségét egyaránt művelve- 
szolgálva végezze munkáját. Ám idejekorán fölismerte, 
hogy Magyarországon az irodalom sokszor több önmagá
nál. Az alaptípusnak nevezhető' magyar tollforgató vers
ben, regényben, riportban, könyvkritikában, s ha kell, a 
közírás műfajaiban fejezi ki véleményét, társadalombí
rálatát, felvilágosító szándékait, felháborodását és vál
toztatásra sürgető erkölcsi akaratát közügyeinkben.

Ács Margit közíróként a nyolcvanas és kilencvenes 
évek fordulója táján, a rendszerváltó értelmiségi el
szántságával lépett napjainkig tartó aktív korszakába. 
Nem hinném, hogy az elbeszélő Ács Margit megtorpa
nása okozta ezt a változást: a közírás feladatát sürge
tőbbnek érezhette, mint a „belletrisztikát” (ennek a fo
galomnak is megvan az irodalma, lásd Somlyó György 
esszéjét az „elsődleges” és a „másodlagos” irodalom
ról). Csak sejtem -  értesülésem nincs róla -, hogy Ács 
Margit rövidesen előáll valamilyen meglepetéssel, de ab
ban biztos vagyok, hogy társadalomismeretében, tapasz
talataiban még jobban megizmosodva, műveltségét, lé
lektani érzékét és íráskultúráját latba vetve készülnek 
újabb szépírói vagy egyéb munkái -  netán szociográfi
ái. Bizalommal tekintek ennek elébe, mert céltudato
san építkező és egyre növekvő látókörű írónak ismertem 
meg őt. Azok a művei jogosítanak föl erre a várakozásra, 
amelyekben tisztán körvonalazódik esztétikája és tár
sadalmi érzülete. Tanulmányköteteiből világosan kide
rül, hogy a minőségi irodalom érdekli. Gyönge művekre, 
hatásvadász, kérészéletű írásokra nem szívesen fecsér- 
li az erejét -  rossz művekről ritkán érdemes írni. A kár
tékonyjelenségeket eredményesebben utasíthatjuk el ál
talánosítva, tendenciákat vizsgáló jmblicisztikákban. A 
kritikus és az irodalmi szerkesztő Ács Margit az előrevi
vő értékre koncentrál, azon mesterekére, akiknek hálás 
tanítványa volt, s akiknek tudását saját tapasztalataival 
megtoldva adhatja tovább olvasóinak. Fokozott figyel
met fordít nemzedéktársaira, főként olyanokra, akikkel 
-  hogy is írta Németh László? -  valamilyen közös eszme 
áramlatában halad. Külön kiemelendő, hogy mennyire 
szívügyének tekinti az anyaországtól elszakított terüle
tek magyarságának irodalmát, abból is az érdemeset, a 
saját közösségére tekintőt, a helyi jelenséget az általá
nos emberi dolgok szintjére emelőt. Az esszéíró és pub
licista Ács Margit Illyés Gyula nyomában is halad, ami
kor kifejti, hogy a perifériák és a provinciák vizsgálata 
az emberi lénynek és a társadalmi világtendenciák meg
ismerésének éppolyan alkalmas terepe, mint a párizsi 
sugárutak, a londoni parlament környéke vagy Chicago 
felhőkarcolóinak világa. Akkor is, ha magyarok lakják a 
„provinciát”. [...]

ALFÖLDY JENŐ: Az  í r ó - k r i t i k u s .  Á c s  M a r g i t  
k ö s z ö n té s e .  K ortárs, 2011. 5. szá m
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ZENE ÉS HIT

Modern zene -  sám ánhit
MÁGUSOK, VARÁZSLÓK, 

SÁMÁNOK (TÁLTOSOK) biro
dalma. Az alkotók maguk hang
súlyozzák ilyen mivoltukat azzal, 
hogy műveik témájául -  és ennek 
megfelelően címéül is! -  sámán
utazást választanak. Elég, ha 
csak két 20. századi főműre uta
lunk: Stravinsky: Megszentelt ta
vaszára {Le sacre du printemps) 
és a kilenc csodaszarvas törté
netét feldolgozó Bartók Cantata 
profanaiára. A sámánutazás tu
lajdonképpen az inneni és a túli 
világ közötti út bejárása egyrészt 
úgy, hogy maga a szerző járja be 
ezt az utat, másrészt, hogy mű
vének történésében megy vég
be ez az átváltozás. Miért já r
ja be a sámán ezt az utat, mert 
olyan kozmikus energiákat akar 
„megmozgatni”, amelyek se
gítségül hívhatók a mindenko
ri ember számára: GYÓGYÍR 
MINDEN BAJRA. A kozmikus 
utazáshoz sokféle kellékre van 
szüksége a sámánnak: öltözékre, 
dobra, fejdíszre, dinamikus test
mozgásra és esetenként valami
lyen, hallucinációt elősegítő szer
re a transzállapot előidézésére. 
Gondolatban vessük össze eze
ket a rock-koncertek kellékeivel. 
Talán nem nehéz észrevenni a 
belső rokonságot, nemcsak a kel
lékekkel, de magával a színpa
don lezajló mágikus történéssel. 
Ezek a koncertek modern sámán
utazások stadionnyi néző-hallga
tó közönség őrjöngő részvételé
vel. Minden mozzanata ezeknek 
a látványosságoknak a transz- 
állapot megszületését segíti elő. 
Maguk a pár hangos, ismétlődő, 
monoton melódiák, a hatalmas 
ütőhangszer apparátus, a fények 
túlvilági misztikuma mind-mind 
a sámánrituálé tartozékai.

A modern zeneszerzők fényké
peit szemlélve gyakran az az ér
zésünk, hogy szándékosan töre
kednek egyfajta transzállapot 
bemutatására a fényképezés pil
lanataiban. Sehol, majdnem so
hasem jelenik meg mosolygó, fel
oldódó fénykép, sokkal inkább 
messzi távolba tekintő szemvilla
nások, félig eltakart arcok, misz
tikus félhomályba átjátszó fény
hatások „gyűjteménye” a fénykép. 
Szinte rá van írva ezekre a fotók
ra: X  Y. zeneszerző-sámán, vagy 
ha úgy tetszik, mágus, mert ez a 
megjelölés magnetikusabb hatá
sú. A modern zenemű alig titkolt 
célja a mágikus hatás elérésére. 
Innen az INKANTÁCIÓK szin
te végtelen áradata, igen gyak

ran már a művek címében is di
rekt megjelenítve, hogy félre ne 
ismerjük a zene ce'/ját. Sokszor 
már nem is a tartalom a fontos, 
csak a hatás, a lenyűgözés, a 
transzállapot elérésére. Ezt segí
tik elő a zenéhez fűzött ismerte
tések, magyarázatok, „tudomá
nyos” elemzések, és nem utolsó 
sorban az előadók transzállapot
ba „lendülése”. Előre fel kell ké
szülnünk nekünk is a szertar
tásra, így könnyebben járhatjuk 
be a felhangzó műben a sámán
szertartás minden mozzana
tát, köztük a legfontosabbat, az 
ÁTVÁLTOZÁST. Lendvai Ernő 
1964-ben megjelent tanulmá
nya így utal a Cantata profana
beli metamorfózisra: „A Cantata 
profana „szép hídja”, melyre a 
mesebeli fiúk rátalálnának víz
választó a mű zenei koncepciójá
ban is: az innenső és a túlsó part 
két világ, s aki átjut ezen a hí
don, annak a korábbi életforma 
számára meg kell halnia: a mon
da szerint „csillaggá kell változ
nia”, egyesülnie kell a természet
tel (mert a regében „csillaggá” 
vagy „szarvassá” alakulni egyet 
jelent).” Ilyen ÁTVÁLTOZÁSRA 
utal Stravinszky is a Le sacre 
kapcsán. Arra a Robert Craft ál
tal feltett kérdésre, hogy mit sze
retett legjobban Oroszországban, 
azt felelte: A” vad orosz tavaszt, 
amely mintha csak egyik órá
ról a másikra tört volna ki, szét
p a t ta n ja  az egész földet. Ez 
volt legcsodálatosabb élménye 
gyerekkorom minden esztende
jének.” Érdemes ide idéznünk 
a mű cselekményének Roerich 
(Stravinsky munkatársa volt a 
komponálás idején) megfogal
mazta befejező részletét” (...) 
Ezután következik a legünnepé
lyesebb pillanat. Elhozzák a fa
luból az agg bölcset, hogy szent 
csókjával illesse az újravirágzó 
földet. A szertartás folyamán a 
tömeget misztikus rettegés száll- 
ja meg... A földi öröm e kitörése 
után a második jelenet mennyei 
misztériumot tá r elénk. A szent 
dombon, elvarázsolt sziklák kö
zött ifjú szüzek járnak körtán
cot. Majd kiválasztják az áldoza
tot, aki eltáncolja utolsó táncát 
az ősök előtt, akik medvebőrbe 
öltöztek, jeléül annak, hogy az 
ember őse a medve volt. Végül 
a deres-szakállúak az áldozatot 
Jarilo istennek ajánlják.”

A modern művek sámánutazá
sok.

TERENYIEDE
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HELIKON

Júniusi évfordulók
1 — 100 éve született Gojko Banovic szerb író

70 éve halt meg Hugh Walpole angol író 
480 éve született Zsámboki János humanista

2 -  135 éve halt meg Hriszto Botev bolgár költő
90 éve született Karinthy Ferenc
310 éve halt meg Madeleine de Scudéry francia írónő

3 — 335 éve született Apor Péter
85 éve született Allen Ginsberg amerikai költő 
185 éve halt meg Nyikolaj Nyikolajevics Karamzin orosz író 
185 éve született Viliam Pauliny-Tóth szlovák író 

4 - 4 0  éve halt meg Lukács György filozófus 
260 éve született Rájnis József költő 

5 — 210 éve született Kari Egon Ebert osztrák költő 
140 éve született Nicolae Iorga román történész 

6 - 9 0  éve halt meg Georges Feydeau francia drámaíró 
50 éve halt meg Karl Gustav Jung svájci pszichológus 
120 éve született Lányi Sarolta műfordító

7 -  160 éve született Jessie Fothergill angol írónő
8 — 150 éve született Rjúró Hirocu japán író

135 éve halt meg George Sand francia írónő
9 — 235 éve született Kiokutei Bakin japán író
10 -  70 éve született Bágyoni Szabó István

200 éve halt meg Marie-Joseph de Chénier francia költő 
20 éve halt meg Vercors francia író

11 -  200 éve született Visszarion Grigorjevics Belinszkij
orosz kritikus

450 éve született Luis de Góngora y Agote spanyol költő
12 — 500 éve született Paulus Manutius olasz humanista
13 — 110 éve halt meg Leopoldo Alas spanyol író
14 — 80 éve született Abody Béla kritikus
15 -  85 éve halt meg Francis Joseph Shermand kanadai költő

50 éve halt meg Pejami Szafa török író
16 -  80 éve született Eörsi István író
17 -  40 éve halt meg Parujr Szevak örmény költő
18 — 100 éve született Gréda József erdélyi költő
19 — 90 éve született Szeberényi Lehel író
20 -  135 éve született Henri Bernstein francia író

90 éve született Fáy Ferenc kanadai magyar költő 
120 éve halt meg Mihail Kogálniceanu román író

21 -  570 éve született Matteo Boiardo olasz költő
480 éve született Cesare Caporali olasz költő

22 — 40 éve halt meg Maksay Albert erdélyi író
23 -  120 éve született Vladislav Vancura cseh író
24 -  80 éve halt meg Kuncz Aladár erdélyi író
25 -  85 éve született Ingeborg Bachmann osztrák költőnő

100 éve halt meg Janis Poruks lett író
27 -  140 éve halt meg Pauló Eiró brazil költő
28 — 110 éve született Domokos Pál Péter tudós

40 éve halt meg Antunas Venclova litván író
29 -  270 éve született Batthiány Ignác magyar tudós

40 éve halt meg Darázs Endre költő
30 -  150 éve halt meg Elizabeth Barrett Browning angol költőnő

90 éve született Gunvor Hofmo norvég költőnő 
? — 870 éve halt meg Vitalis Ordericus angol krónikás

E m ily Bronté  
gondolata
V ÍZ S Z I N T E S
1. Emily Bronté gondolatának első 

része. 12. Szintén, angolul. 13. Svájci 
folyó. 14. O (ha nő), franciául. 15. ... 
Derek, filmszínésznő. 17. Vendég bő
séges ellátása. 19. Kilogramm, rövi
den. 20. Disznót vág. 21. Palindrom 
férfinév. 23. Dudás nép. 24. Német ve
gyész (August von Stradonitz). 26.... 
avis; ritka madár. 28. Bodri lakja. 
29. Könnyed léptekkel távozik a szo
bából. 30. Karolt. 32. Zsörtölődik. 34. 
Labdát lábbal továbbít. 35. Dinnye 
próbája. 36. Háromból kettő! 38. 
Lopva magához vesz. 41. Páratlan 
tipp! 42. Burkina ...; afrikai ország. 
44. Ofszetnyomtatás fajtája. 45. A hé
lium vegyjele. 46. Csíkszereda mel
letti faluból való. 48. Rég élt előd. 49. 
Térelválasztó elem. 50. Méhlakás. 51. 
Virág része. 53. Magyar női név. 55. 
Mississippi állam székhelye. 57. Kínai 
hosszmérték. 59. Érett gabonát be
takarít. 60. Választott. 61. Több pá
pa neve volt. 63. Folyton múlik. 64. 
Békaparadicsom. 65. Kettős betű. 66.

Erősen gondolkodó. 68. Vagy, ango
lul. 69. Hagyd abba! 71. Idegen előtag: 
olaj. 72. Gyakori női név.

FÜGGŐLEGES
1. Egy nemzedék kifejlődéséhez szük

séges idő. 2. Csokoládéfajta. 3. Vörös, 
németül. 4. Levágott fű csonkja. 5. 
Bűnéért megfizető. 6. Sakkjátszma vé
ge. 7. így is becézik Erikát. 8. Ismételt 
tiltás. 9. Előkutat. 10. Brassói Lapok, rö
viden, 11. Ákontó. 16. Arra a helyre áll. 
18. Elavult hordómérték. 19. Bimbós ...; 
káposztafajta. 22. Illa, berek, nádak,...!
24. Az utcára rakó. 25. Szórványos fér
finév. 27. Rangjelző előtag. 29. Kálmán 
beceneve. 31. Take ...; popegyüttes. 33. 
A germánium vegyjele. 37. Primitív 
földművelő eszköz. 39. Csodás történet. 
40. Faragás közben kicsorbul a bicska. 
42. Ügyvéd. 43. Északi germán főisten. 
45. Repedő. 46. Tény, angolul. 47. Belső 
hiba! 49. Becézett Ferenc. 50. Patent.
52. Rabigába vet. 54. Éjfélig. 55. Emily 
Bronté gondolatának második, befejező 
része. 56. Sylvester Stallone beceneve. 
58. így is becézik Ilonát. 61. Pozitív vá
lasz. 62. Nem kell több. 66. Malőr lénye
ge! 67. Kissé ovális! 70. Súlyarány, rövi
den. 71. ...-móg; dohog. 73. Antonov jele.

A Helikon 9. szá
mában közölt Japán 
közmondás című rejt
vény megfejtése: A vi
lágítótorony lábánál 
sötét van. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5

BOTH LÁSZLÓ Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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