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A mű pillantása
Az irodalomban és a divatszakmában, vilá

gunk e látszólag egymástól távol álló területein 
is megfigyelhető a jelenség, amit a mű pillantá
sának lehetne nevezni.

Az irodalomról régóta vannak jólformált fo
galmaink, a modellkedés pedig bizonyára már 
barlanglaké korunkban is létezett, de akkor 
lett igazán érdekessé, amikor az ábrázolt mo
dell, úgymond önálló életre kelt, mint egykoron 
Pygmalion, a szobrász alkotása.

A szobor, akire ruhákat aggatnak a kelme rit
musainak ismerői, hirtelen személyiséggé lesz — 
a kultúra (civilizáció) meghatározó jelenségévé 
minősül át.

Abban az ünnepi térben, ahol Pygmalion haj
danán a koturnusokban járó színészeket figyel
hette, ma már ugyancsak magas sarkú lábbelik
ben lépdelnek a „tehénszemű” hölgyek, hogy egy 
szép homéroszi jelzővel illessem őket.

E hölgyeket topmodellnek szokás nevezni, de 
miként kapcsolódnak az irodalomhoz? Jelentős 
részük nem is ír verset, prózát, drámát, ahogy 
példának okáért a lakatosok jelentős része sem.

De a modellek léthelyzetében van valami, ami 
az irodalmi műre emlékeztet. A modell-hölgyek 
bemutatják a legújabb ruhakölteményt és aztán 
eltűnnek a kulisszák mögött. A divatbemutató 
nézője és az irodalmi mű olvasója csak a végered
ményt veheti szemügyre, nem látja a tördelőt, a 
szerkesztőt, a nyomdászt, mint ahogy az öltözte
tőnő és a sminkes sem szokott megjelenni a di
vatbemutatók kifutóin, emelvényein.

A találkozás egyszeri és megismételhetetlen. 
A jó könyvet és a jó divatcikk bemutatót ugyan
azon okból jegyezzük meg, amiért Rilke jegyzi 
meg az archaikus Apolló-torzót: „mert nincsen 
egy helye, mi rád ne nézne”.

Az a néhány másodperc, amikor a mű először 
tekint a befogadóra, akkor izzik fel igazán, ha a 
mű pillantása mindeneket átalakító, sokáig érzé
kelhető hatást gyakorol a befogadóra.

Valószínűleg e mozzanatnak köszönhető, hogy 
túl a divatokon, akár egyetlen gesztus, vagy 
egyetlen jólmegírt mondat is elég, és az alkotó át
vészeli az évszázadokat, éppen egy ércnél mara
dandóbb pillantás okán -  például, ahogy egy mo
dell néz.
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B eszélgetés Tompa A ndrea íróval, 
sz ín h ázk ritik u ssa l
H osszú ra  n y ú lt v issz a té r é s
-  A hóhér háza cím ű első köteted 

megjelenése tulajdonképpen nem az 
első pályakezdésed, már 1989 körül 
és előtt megjelentek írásaid az irodal
mi lapokban. Milyennek lá ttad akkor 
azt az irodalmi közeget, amelybe be
léptél, és milyennek láttad önmaga
dat m int publikáló szerzőt?

-  Valóban a nyolcvanas évek köze
pén, tizennégy éves koromban je 
lent meg az első, vers és próza ha
tá rá n  mozgó szövegem az akkori 
Utunk ban, volt há tu l a lapban egy sa
rok, am it fiataloknak ta r to tta k  fönn. 
G im nazista koromban m agyar iro
dalom tantárgyversenyekre já rtam , 
és ennek az oldalvizein kezdtem el 
publikálni. Egy tizennégy éves lány
nak  olyan lapban megjelenni, m int 
az Utunk, h ihetetlenül nagy dolog
nak  szám ított, és nagyon büszke is 
voltam rá. Ez egy darabig folytató
dott még, majd a Korunk hoz is kerü lt 
egy fordításom abban az időben, egy 
A nna Ahm atováról szóló szöveget 
fordítottam  orosz nyelvből, de ennek 
m egjelentetését a szerkesztőség va
lószínűleg nem ta r to tta  időszerűnek, 
és csak 1990-ben kerü lt be egy olyan 
lapszám ba, amelyet a korábban kü
lönféle okokból nem publikált, régó
ta  ott heverő írásokból ra k ta k  össze, 
de ennek emléke m ár elmosódik a 
forradalom  hevületében. 1989 őszén 
kezdtem egyetem re já rn i, és állandó 
recenzense lehettem  az Utunknak, 
akkor m ár afféle ifjú reménység
ként ta r to tta k  számon a lapnál. A 
Kolozsváron élő jelentős írókat és köl
tőket á lta lában  ism ertem . Akkoriban 
figyeltek a fiatalokra, nem tudom, 
ma is így van-e. Engem is befogad
ta k  és tám ogattak . A ztán következik 
húsz év szünet. Publikáltam , m ert a 
kilencvenes évek végétől nagyon so
k a t írok színházról és irodalomról is. 
De irodalm at nem közöltem, és ez ta 
lán összefügg azzal, hogy 1990 óta 
M agyarországon élek, ma m ár úgy 
gondolom -  és ta lán  egyszer erről 
is szeretnék írn i -  teljesen elbizony
talanodva, elveszve, sokáig csak fi

gyelve kifele, és nagyon lassan  a ra 
szolva afelé, hogy m agam ra találjak . 
Az ember egy jól ism ert, kényelmes 
Kolozsvárról, ahol ő igazi reménység, 
egyszer csak elmegy Budapestre, ön
szántából persze, ahol örül, hogy fel
veszik az egyetem re, és ahol sen
ki nem tud  arról, hogy Kolozsváron 
esetleg lehetett valam ilyen múltja. 
M intha m egszűnt volna bennem az a 
vágy, vagy teljesen elnémult, hogy ír 
jak , főleg publikáljak.

-  írn i írtál azért?

-  Nagy hullám okban írtam , de 
nem nagyon tudatosan. Most nem ré
giben költöztünk, és egy nagy, régi, 
lom talanításból beszerzett kalapdo
bozban újra m egtaláltam  a kézira ta
im at. L evittük a pincébe (szép száraz 
pince egyébként, nem rossz hely dol
gokat megőrizni benne, m ielőtt k i
dobjuk), és abban a dobozban sok 
száz vers van, meg mindenféle furcsa 
esszé. A  hóhér házán ak  is volt egy
fajta előzménye a kilencvenes évek 
m ásodik felében, am ikor egy hosszú 
ösztöndíjjal Péterváron tanu ltam , és 
sok időm volt írni. Egyetem re nem 
já rtam , azért m entem ki, hogy a dip
lom am unkám at írjam . Két-három  
hónapon keresztül csak Nabokovot 
olvastam  oroszul, és úgy éreztem , el
vesztettem  a kapcsolatom a valóság
gal, az anyanyelvemmel. H irtelen  
a pétervári könyvtárban elkezdtem 
m agyarul olvasni, és aztán  írn i is. 
Egy regénykezdemény, bár nagyon 
kis rokonságot ta r t  fenn a megjelent 
könyvemmel.

A ztán jö tt a k ritika . Azt hiszem, 
az sokat jelent, hogyha az ember 
publikálhat, ak ár m ást is, m int szép- 
irodalm at. K ritikusként én elég sok 
m indenről elm ondhattam  a vélemé
nyemet, de íróként valóban nem volt 
meg a bátorságom odaállni egy sa
já t mű mögé, és azt mondani, hogy 
én ebben hiszek, meg akarom  osz
tan i m ásokkal. Hosszú, belső folya
m at, am iben nagyon fontos szere
pet já tszo tt az, hogy Budapesten és

Kolozsvárt egyarán t o tthonra ta lá l
tam , valahogy feldolgoztam az elme
netel tényét. Nagyon hosszú idő volt, 
am íg ezt a bátorságot összegyűjtöt
tem , a félelmet legyűrtem .

-  Mostanra viszont összegyűlt. 
Ráadásul ehhez a könyvhöz kapcsol
ható más értelemben is egyfajta bátor
ság. Ahhoz is bátorság kellett, azt h i
szem, hogy egy olyan könyvet jelentess 
meg, amelyik eléggé felismerhetően 
Kolozsváron, beazonosítható szerep
lőkkel, és elsősorban a családoddal 
történik. Bulvárosan és rövidre zárva 
úgy lehetne feltenni az erre vonatkozó 
kérdést, hogy: m it szólt a könyvedhez 
a családod?

-  Ha a végeredményt nézzük, ak
kor azt mondhatom, hogy a csa
ládom m a erre  a könyvre büszke. 
Édesanyám  különösen, neki fontos ez 
a könyv. De ez egy óvatos, szeretet - 
teli folyamat volt, m ert ezeket a tö r
téneteket én m egpróbáltam  „elkérni” 
a családtól. Nyilván ez nem doku
mentumregény, hanem  fikció. Akik 
hozzám közel á llnak , és életünk egy 
m eghatározó szakaszát együtt éltük, 
lassan  elfogadták, hogy ezek a tö r
ténetek  m egíródnak, és éppen így. 
Édesanyám  például fejezetről feje
zetre olvasta a könyvet, nagyon lel
kesen és nagyon nagy tám ogatással. 
Sokszor hangzott el az a mondat, fő
leg részéről, hogy „én ezt most é rte t
tem  meg”, „én ezt most rak tam  ösz- 
sze”, m intha utólag ta lán  jobban, 
m ásként tu d n án k  rá tek in ten i ezek
re a történetekre. M ásrészt sokszor 
vicces mondatok hangzottak  el, m ert 
elsősorban dokum entum nak olvas
ta k  m indent, azt is, am i fikció, gyak
ran  teljesen abszurd, képtelen fikció,

TOMPA ANDREA
1971-ben született Kolozsváron. 1990-ben kezdte meg tanulmányait az ELTE 

Bölcsészkarának magyar-orosz szakán. 2004-ben doktorált az ELTE orosz iro
dalom szakán Színház és teatralitás V. Nabokov életművében című disszertáció
val. 2000-2008 között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munka
társa, 2005-tó'l a Színház folyóirat szerkesztője, 2008 ősze óta tanít a kolozsvári 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán. 2010-ben jelent 
meg A hóhér háza című regénye a Kalligram kiadónál.
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ebből is adódtak félreértések. Azt is 
m egkérdezték például, hogy tényleg 
volt-e a kolozsvári ószeren egy férfi, 
akinél könnyeket lehetett vásárolni. 
Furcsa, hogy szinte nem lehet elég
gé képtelen tö rténete t írni... Mások 
azt kérdezték, volt iskolai igazga
tóm is például, aki nagyon hálás 
volt e könyvért, hogy írtam -e akkor 
naplót. Különösen a nem -irodalm á
rok esetében jellemző', hogy a napló 
szám ukra hitelesebb dokumentum, 
m int az emlékezet vagy a képze
let. O sztály társaim  gyakran  mond
ták , hogy nem emlékeznek dolgokra, 
am ikre én igen. Nekem egyáltalán 
nincs jó emlékezetem, de az iroda
lom m égiscsak az a forma, amely va
lahogy em lékezetet terem t. Én sem 
emlékeznék dolgokra, ha  nem írtam  
volna róluk.

-  Biztos volt azért olyasvalami, 
amihez forrásokra volt szükséged.

-  Elég sok forrást használtam , de 
tulajdonképpen az, am it ma fontos 
tudni, hogy hány lite r benzint kap
ha to tt valaki egy hónapban, vagy 
hogy végül is egy táb la  vajat kapott 
egy ember egy hónapban vagy felet, 
eléggé pontos a könyvben. A m inden
napoknak ezek a morzsái, amelyek 
egyébként meglehetősen érdektele
nek, m adártávlatból fontosakká vál
nak. Furcsa az is, hogy nagyon sok 
m inden menet közben tá ru lt  fel. Az 
emlékezet valahogy úgy működik, 
hogy különösen a nehéz és rossz dol
gokra nagy cem entlapokat rakunk , 
vagy ajtókat csukunk be előttük, és 
az írás ezeket az ajtókat nyitja fel. 
A ztán m ár csak nyitogatjuk az aj
tókat, m együnk beljebb, mélyebbre, 
m int a K ékszakállú herceg várában.

írá s  közben jö ttem  rá: engem az 
érdekel, hogy az em bert egy ilyen 
em bertelen rendszer hogyan öli meg, 
hogyan viszi el odáig, hogy m aga is 
megromoljon, gyilkos legyen, hó
hérrá  váljon, ha  úgy tetszik. Hogy 
torzulunk el emberként, mi tö rté 
n ik  velünk. Ez a könyv egy kam asz 
szempontjából íródott, de ta lán  még 
fontosabb le tt volna egy felnőtt szem
pontjából m egírni, aki ezekben te t t
legesen vesz részt. Ez a kam asz saj
nos kicsit tú l tisz ta, á rta tlan , nem 
tud tam  eléggé m egrontani. Az érde
kelt, hogy hogyan íródik rá  a k á r a 
gyerm eknek a testére  is ez a rossz 
hatalm i rendszer.

-  A  m unka folyamatára is szeret
nék rákérdezni: tudom, hogy töb
ben „szakmabeliek”, szerkesztők is is
merték a kézirat korábbi változatait. 
Voltak meccsek a kézirat végső formá
jának kialakulása körül?

-  Amikor újrakezdtem  az írást, 
prózaírást, akkor egyszer csak azzal 
szembesültem, hogy minden, am it 
írok, egy nagy, terjedelm es mondat. 
Valójában először ezt ta lá ltam  meg, 
a form át tehát, és ez a forma nagyon 
kereste azt, hogy m ire való. ír tam  
egy csomó efféle ha talm as monda
tot, ta lán  inkább novellák voltak, és 
elküldtem  Závada Pálnak, aki vala
mi olyasmit írt, hogy ugyan a forma 
nem tú l jó, de van „bennem” anyag. 
Elkezdtem  keresni az anyagot. És 
egyre inkább elkezdett személyes
sé válni, családtörténetek íródtak 
bele. Mikor a mondat és a történet 
egym ásra ta lá lása  m ár m egtörtént, 
tulajdonképpen m ár nagyon gyor
san íródott meg a könyv. Egy velem 
egykorú szerkesztőlánynak -  azó
ta  nagyon kedves barátom  -  m er
tem  odaadni először, ez a szerkesz
tő  a k ritikáim m al is elég szigorúan 
dolgozott, bíztam  az őszinteségében. 
Em berileg úgy éreztem, előtte meg
bukni nem lesz olyan fájdalm as. Az 
ő tám ogatása nélkül ta lán  nem me
gyek el kiadóhoz. A zután m ár kevés 
lényeges változás esett a kéziraton.

-  Ennek a könyvnek a története leg
nagyobbrészt a hetvenes-nyolcvanas 
években játszódik, bizonyos fejeze
tei ennél korábban is, de m aradjunk 
most a hetvenes-nyolcvanas éveknél: 
ez szomorú vagy vidám történet? Úgy 
is kérdezhetném, hogy milyen történe
teket lehet vagy érdemes erről az idő
szakról mesélni, és találtál-e olyan ko
rábbi történeteket erről az időszakról, 
amelyek figyelemre méltóak voltak 
szám odra1

-  Féltem volna egy olyan könyvtől, 
amelyben csak egyik vagy csak m á
sik jelenik meg: a szomorúság vagy a 
vidámság. Nem is tud tam  volna meg
írn i valószínűleg. A komikus beállí
tá sn ak  az volna a veszélye egy ilyen 
korszak esetében, hogy bagatellizál
ná m indazt, am iről beszélünk -  hogy 
csak a könnyű dolgokra figyelünk, 
csak a felszínen mozgunk. Nagyon jó 
le tt volna egy sötét könyvet írni, am i
ben nincs semmi humor, de nincs bá
torságom hozzá. És nem azért, m ert 
az olvasónak m indenképpen enged
ményeket akarok tenn i a hum orral... 
De bevallom, azért szeretném  egy k i
csit elcsábítani is az olvasót, és azt a 
tapasztala to t is m egírni, hogy ebben 
a nem annyira  vidám  korban mi n a 
gyon sokat röhögtünk. Volt a negye
dik emeleten egy kályhánk, amelyik 
állítólag másfél m ázsa volt, nagy
apám  három  darabban hozta föl, és 
abban a kályhában fával fű tö ttünk. 
De csak mi fű th e ttü n k  fával, a  ne

gyedik emeleten, m ert fölöttünk m ár 
nem lakott senki. Ü ltünk  a kályha 
körül, nagyon sokan já r ta k  hozzánk 
télen, m ert m ásoknál hideg volt, és 
ezért nagy bará ti kört ta r th a ttu n k  
fönn. Ü lünk a kályha körül és röhö
günk. Lehet, hogy az irodalom szem
pontjából jó lenne egy csak sötét köny
vet írni, de én azt nem tud tam  volna. 
Kicsit irigykedem is azokra, akik 
tudnak  nagy, sötét könyveket írn i, de 
még a nagy, sötét íróknak is re tten 
tő  sok hum oruk van... Dosztojevszkij 
vagy Thomas B ernhard  műveire gon
dolok például. Van teh á t fény is, hu
mor is benne, b ár nem nagyon sok. 
Nekem B ernhard  az egyik nagy ked
vencem. M ásrészt színházzal is fog
lalkozom, am i m egtanítja  az em bert 
a rra , hogy még egy nagy drám ai m ű
ben, görög szerzőknél, Shakespeare- 
nél, egy operában is szükség van a 
hum orra. Ezzel el is ta rtju k  m agunk
tól kicsit, valahogy a drám a is kibír- 
hatóbb.

-  A  könyvet Kolozsváron Szilágyi 
Júlia  és Demény Péter m utatták be. 
Demény Péter nem áll korosztály 
szempontjából messze tőled, és írt egy 
regényt, a Visszaforgatási, amely na
gyon személyes, nagyon sok kolozs
vári történet van benne. Aztán  van 
még egy szerző, aki az első kötetét 
szintén viszonylag későn adta köz
re -  Józsa Márta Amíg a nagym am i 
m egkerül cím ű könyvére gondolok -, 
szintén nagyon személyes, és szintén 
Kolozsvárról (is) szól. Bennem olvasó
ként valamennyire összeállt ez a há
rom könyv, és valószínűnek tartom, 
hogy te is olvastad ezeket a könyveket 
időközben. Valószínűleg mindegyikő- 
tök valami mással küzdött, miközben 
írta ezeket a könyveket. Mi volt szá
modra az, am it másképpen szerettél 
volna megcsinálni a saját könyvedben 
a m ásik kettőhöz képest?

-  O lvastam  ezeket a könyveket, 
bár a pályakezdő író elég gyakran  
fél a többi írótól, főleg az élő írók
tól, hogy a h a tá su k  a lá  kerü l és 
úgymond „különbözni” akar. A hol
ta k  kényelm esebbek, tő lük  valahogy 
nem keíl úgy félni. Én nagyon elbi
zonytalanodom, am ikor k o rtá rs  író 
k a t olvasok, hogy akkor nyilván úgy 
kellene írn i, ahogy ők teszik. így  jó 
ideig inkább h á ríto ttam  az em líte tt 
könyveket is. Demény Péter köny
vét ráadásu l recenzáltam  is, affé
le tanulm ányterjedelem ben. Akkor 
éppen elkészültem  a könyvem első 
nagy felvázolásával.

Azt gondolom, hogy én nagyon erő
sen a m agam  Kolozsvárját, családját,

> > » >  folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

tö rténete inket kerestem , a m agam  
viszonyait, igyekeztem m egérteni 
azt, am i a családunkban tö rtén ik , és 
persze m egpróbálni néhány lépésnyi 
távolságból úgy rá lá tn i, úgy beszél
ni róla, hogy ez egy m ásik ember szá
m ára  is ugyanolyan hiteles tapasz ta 
la t legyen. Tulajdonképpen még ha 
ismerem is az á lta lad  em lített köny
veket, nem tudom, hogy az enyém mi
ben más. Azt hiszem, am ikor az em
ber ír, sem m ire nem gondol önm agán 
kívül. A világ teljesen kialszik, n in 
csenek m ás írók vagy könyvek, sem
mi, csak a világ, amelyet m egterem 
tü n k  vagy m egtalálunk.

Az inkább a kritikusok feladata, 
hogy dolgokat egymáshoz mérjenek. 
Szerintem  az alkotó nem teszi. Még a 
saját könyveit sem hasonlítgatja egy
máshoz, azt hiszem. M ert az írásban  
teljesen benne kell lenni, am it te kér
dezel viszont, a rá lá tá s t feltételezné.

Kerestem , fogalm aztam  a viszo
nyom a városhoz, amely még a köny
vem cím lapján is megjelenik. (Ez 
nyilván nem az író, hanem  a kiadó 
döntése.) Az én újólagos kolozsvá
ri jelenlétem  egy nagyon hosszúra 
nyúlt visszatérés, hiszen én a k i
lencvenes években nagyon sokat já r 
tam  haza, de m indannyiunk szám á
ra, ak ik  valahogy messze kerü lünk a 
helytó'l, am i az otthonunk (és lehet, 
hogy az egy ház akár, vagy egy falu, 
nem kell átlépni ehhez egy ország
h a tá r t  feltétlenül), elnehezül a vi
szonyunk vele, m egharagszunk a rra  
a helyre, m egsértődünk rá, azt gon
doljuk, hogy elvett tó lünk valam it. 
És közben azt kérdezzük, hogy m iért 
oda születtünk. A következő' lehetsé
ges lépés v isszataláln i oda, m eglátni 
az értékeit és nyilván a fogyatékos
ságait, elfogadni, hogy én pontosan 
abban a csúnya házban születtem , 
vagy pont abban a lakótelepi környe
zetben vagy éppen Kolozsváron. Ez 
egy nagyon nehéz viszonynak az új
rarendezése vagy egyszerűen: ren
dezése. Elfogadás, szemlélés, meg
békélés. íróként viszont mégis az a 
feladat, hogy a tö rténet ne szoruljon 
be valam i személyesbe, hanem  tud 
jon tú lm u ta tn i önmagán. Kolozsvár 
ne csak önm aga legyen, hanem  m in
den elveszett és v isszatalált otthon, 
bárkié, m agyar vagy idegen nyelvű 
olvasóé. Ez a feladat, azt hiszem.

— Közvetíteni kellene a személyes ta
pasztalatot valaki másnak, de a vala
ki m ást is sokféleképpen el lehet gon
dolni... Egyrészt fontos szempont lehet 
itt, hogy te Romániáról beszélsz, a 
könyv a kiadója révén viszont elsősor-

4

ban Magyarországon és Szlovákiában  
forog. E zt a másságot valószínűleg 
kezelni kell valamiképpen. Másrészt 
generációs különbségek is vannak -  
most már azokat tanítod például szín
házelmélet szakon, akiknek nincs sze
mélyes tapasztalatuk a diktatúráról. 
Van tehát egy generációs rés is, am it 
vagy át tud  lépni az ember, vagy nem. 
Gondoltál-e menet közben arcokra -  
hogy mondjuk egy tizennyolc éves em
bernek vagy egy pozsonyi embernek 
mondod ezt a történetet?

-  Azt gondolom, hogy a legfonto
sabb arc, ak ire  rá tek in tek , miközben 
ez a könyv születik, az a saját m a
gam  arca, de nem a regény idejében, 
hanem  a mostani. Az az arc, am e
lyik m ár persze ért, reflektál, szem
ügyre vesz, de ugyanakkor azt ak a
rom látn i a tekintetében, hogy am it 
beszélek, am it írok, az m egérinti, fáj 
vagy nevet. Hogy ne egy m aszk le

gyen. Azt gondolom, hogy ez a m ér
ce. Akkor tudom ezt a tö rténete t más 
szám ára olvashatóvá, átélhetővé ten 
ni, ha  ez olyan módon megy le a sze
mélyesig, hogy az nem egy könnyű, 
fájdalommentes út. És nem kocká
zatm entes út, m ert hiszen rettentően 
pőrén áll az ember az olvasója előtt. 
Akire még tek in te ttem  bizonyos mó
don, am ikor írtam , az kétfajta olva
só, és nem tudom, hogy m iért van a 
fejemben ez a h a tá r  a két olvasó kö
zött, de valahogy sajnos mégis kü 
lönvált az én fejemben az, hogy ezt a 
könyvet hogyan fogják majd olvasni 
Kolozsváron, Erdélyben, és hogyan 
fogják olvasni M agyarországon. Én 
nem szeretném, hogy ez a h a tá r  lé
tezzen a fejemben, dolgozom a lebon

tásán . Jó lenne egyszer úgy írn i egy 
könyvet, hogy m indenki egyformán: 
olvasó.

Sok olyan olvasóm volt, akinek 
semmi köze nem volt ehhez a vá
roshoz, dik tatúrához, és tudo tt azo
nosulni a könyvvel, a hőseimmel. 
M indenki volt gyerek, kam asz, van
nak  szülei, nagym am ája, fél dolgok
tól, vannak  hőstettei és szégyenei.

Egy picit úgy érzem, hogy azért is, 
m ert nagyon messze, több ezer kilo
m éterre voltam a várostól, am ikor ír 
tam  ezt a könyvet, ez a távolság jó 
volt szám om ra -  nem biztos, hogy ne
kem sikerü lt volna így megírnom ezt 
a könyvet, ha  közben Kolozsváron la
kom. Nekem nagyon fontos volt az, 
hogy M agyarországon hogyan fogják 
olvasni, és szerettem  volna, ha  több
nek ta r tjá k  majd, m int egyszerű k u ri
ózum nak vagy „erdélyi dokumentum- 
könyv”-nek, am i valam i á lla tkerti 
k iraka tba  rak  m inket. Őszintén szól

va nem tudom, hogy melyik olvasótól 
féltem jobban, a kolozsváritól, aki eb
ben az esetben nagyon hiteles olvasó, 
bárm ikor azt m ondhatja, hogy „nem 
így van”. M agyarországon legfeljebb 
azt m ondhatják erre  a könyvre, hogy 
nem jó. Persze az „irodalmi igazsá
ga” a kulcskérdés, am inek végső so
ron m inden nyelven meg kellene áll
nia. De nagyon meglepett egyébként 
a m agyarországi reagálás, egyálta
lán  az, hogy észrevevődött a regény. 
Fontos volt számomra egy olyan 
könyvet írn i, am i ott is elmond vala
m it a világunkról úgy, hogy az é rth e 
tő  legyen, és ne egzotikum.

BA LÁ ZS IM R E JÓ Z SE F

A hóhér háza Kolozsváron, a Petó'fi utcában állt a ’90 es évekig (archív felvétel)
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SZŐCS ISTVÁN

Csellengő múltunk
Itt fekszenek csodásán ők, 
hol annyi búza, bor van, 
a véreim, az őseim 
a fényes nyári porban.

(K. D.)

Gyerekkorában, vagy később is, 
sokszor m egkísérti az em bert a leg
szomorúbb álom: gyerek vagyok, csak 
egy kis nadrág s egy vállpántos h a ris 
nyatartó  van rajtam , mezítláb, estefe
lé, menekülve, ügető kutyafalka vagy 
megvadult lovak elől, nyitom az ottho
ni kiskaput, de szülő, testvér arca r i
deg, fenyegető: Kifele, m it kere
sel itt? Leisútfelisút. Kilöknek, 
berántják az orrom előtt a ka
put, épp csak egy p illanatra  lá t
ha ttam  az ismerős almafát....

Vagy az álom fordítottja: benn 
vagyok ugyan, de m ás ül az asz
talnál, a helyemen, más hasal 
az ágyamon, senki észre sem 
ak ar venni, átnéznek rajtam , a 
fiókomban kotorásznak...

Valahogy ilyen ma az a vala
mi, am it „honi történelem nek” 
nevezünk: elfelejtjük, mi volt 
előbb, utóbb, így a dolgoknak 
nincs értelme, vagy visszájára 
fordulnak, vagy nem vallanak 
egymásra, értelm etlenül elszige
telve meredeznek. Olvasok vala
hol, egy folyóiratban egy, a mohá
csi vészről szóló elmélkedést: „A 
tragikus vereség u tán  így sodró
dott bele Dózsa György vezetésé
vel a m agyar nép pénz és élelem 
nélkül a parasztfelkelésbe”.

A valóság éppen fordított: A 
parasztfelkelés tizenkét évvel 
megelőzte Mohácsot. És nem 
sokkal rá volt Németországban 
a Geyer Florian-féle felkelés is...

Az 1970-es nagy árvíz u tán  
mesélte egy hidrológus ismerő
söm:

Elképesztő volt megfigyelni, 
hogy a Maros völgyén, a tágas 
mezőkön, amikor az árhullám  
még messze volt, az egész mező hal
kan sziszegett és pöfékelt, pöffögött!... 
félceruzányi halvány poroszlopocskák 
jelentek meg a talaj színe fölött és por- 
lódtak szét... később, ahol pálcát szúr
tá l a földbe, vízsugaracska buggyant 
elő, de ez m ár sokszor leírt jelenség...

Ahogy a nagy birodalm ak terjesz
kedni kezdenek, határaikon kívül, de 
a közelében, társadalm i mozgások in
dulnak meg, trónkövetelők jelentkez
nek, dinasztikus válságok alakulnak  
ki... szeparacionista törekvések... ál
landósuló határvillongások: ahogy

az meg van írva a Nagy Könyvben. 
(Most közbeszólhatna valaki: igen, a 
nagy „Nindzsa-könyvben”.) És ami a 
legfélelmetesebb: a vallásháborúk! 
Amikor Zsigmond, a király, a császár 
a nikápolyi vereség u tán  megpróbálja 
stabilizálni a kereszténység pozícióit 
az oszmán terjeszkedés ellenében, és 
helyreállítani a pápaság tekintélyét, 
jön Húsz János és hátba tám adja az 
arcvonalat!

Attól kezdve nem morva grófok 
egyéni akciói veszélyeztették a tö
rök ellen a harcot felvevő m agyar k i

rályság hátát, hanem  huszita h it
harcosok, zsebrákok foglalják el a 
Felvidéket, oly eredménnyel, hogy 
M átyás k irálynak le kell á llítan ia a 
török elleni hadműveleteket. Sőt, ek
kor következik be a történészeink ál
ta l kellőleg sohasem megcsemcsegett, 
legabszurdabb fordulat: a bosnyák ne
messég összefogózva nagyot ugrik  és 
á tté r mohamedánnak!

M iután ők bogumilok voltak, a pá
paság évszázadokon át szüntelenül 
nyaggatta a m agyar királyokat és a 
velenceieket, hogy térítse meg vagy 
irtsa  ki őket. Ugyanaz történt, m int

Sárosi Csaba: Mesterek életéből

háromnegyed évezreddel azelőtt a 
Földközi-tenger térségében: az áriá- 
nus kereszténység volt elterjedve, és 
Bizánc folytonos visszatérítési akciói 
és az egyházvezetés irgalm atlan  bü
rokráciája m iatt -  elkeseredésükben 
kontinentális m éretekben -  té rtek  át 
az iszlám hitére !

Egy pillanatig sem akarom Húsz 
Jánost az oszmán birodalom ideológiai 
aknam unkásának feltüntetni. De: ha 
az ember történelmi-kronológiai táb
lázattal árnyékolja homlokát, a szeme
it résnyire összehúzza, féllábra áll és 
fejét félrehajtva tekint rá: határozot
tan  jelentkezik egy ilyen aspektusa a 
benne megvalósult jelenségnek!

Akárcsak -  és a hideg ráz, miközben 
erre gondolok -  a Luther Márton fel
lépése! Pár emberöltő múlva. Tudom, 

hogy Luthert a pápaság kény
szerítette bele a szakításba, s 
hogy milyen kiváló jellem és 
nagy gondolkodó és remek mű
fordító volt -  de azt is tudom, 
hogy ha nem kényszerítet
te volna rá  a német irodalmi 
nyelvre a túl pedáns kancellis
ta  nyelvtant, a derdiedast és a 
helyesírást, ma a fél világ an
golszász helyett németszászt 
beszélne. Magyarországon a 
török hatalom és a protestan
tizmus egyszerre terjeszke
dik, és ha elemlegetik, hogy 
Mohács u tán az ország politi
kailag kettészakadt, úgy min
dég hozzá lehetne tenni: na
gyobb baj, hogy vallásilag, 
kulturálisan, eszmeileg is! és 
ez a vallási testesei mindig be
jött, a tizenötéves háborúban 
és u tána is!

Ám nemcsak az oszmán bi
rodalom expanzióját jellem
zik az ideológiai diverziók. 
Érdemes például visszalapoz
ni, mondjuk a ta tárjárásig , 
vagyis a nagy mongol tám a
dásig. Emlegettem nemrég a 
keleti K árpátok tájékán a né
met telepítéseket, többek közt 
a német lovagrendét. Azt is: 
hogy lehetséges, II. Endre 
eleinte úgy hitte, hogy ezek 
-  a pápasággal való kapcso

latuk  m iatt -  a várható mongol invá
zió ellen nyújtanak erősítést, aztán  
rájött, hogy -  dehogyis! Azt tudnunk 
kell, hogy Endre a sikertelen keresz
tes hadjárata  u tán  K isázsián ke
resztül té rt haza és m ár ott értesült 
a „mongol jelenségről”. Ennek egyik 
igazolása, hogy hazatérte  u tán  a Sió
csatornát eltömik, a Balaton vízszint
jé t megemelendő, hogy így a szigetté 
változtatott Tihanyi félszigeten a ko
lostor hatékonyabban védekezhessék.

Befejező rész a következő számban
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov: Anyám
1. Alkony Néva-parton
Egy medált nézek, az arcképével, 
és meglátom az ifjú anyámat.
Leng, harangozó zöld krinolinban, 
az Anyicskov híd vaskorlátjának

támaszkodva, Klodt szobrait nézi, 
lilán viliódzó alkonyi fényben, 
megzabolázzák vad, ágaskodó 
paripáikat. Észrevétlen

szellemül át szép, tatáros arca.
Nem gondol bajra, harcra, kudarcra.
Úszik képmása tova a Néván.

Egy vándorpiktor távolról leste, 
vázlatozott már, le is festette, 
imádhatta is, titokban, némán.

2. A m iniatúra visszanéz
Apám a festményt megvette persze, 
megrendelte a miniatúrát.
Ékszerészhez ment a pici képpel 
és készíttetett egy arany medált.

Mindennek immár hetvenhét éve.
Két éves voltam, pöttömnyi herceg.
Andrej talán négy, lestük anyámat.
Allékban sétált. Most ezt képet

keretezem be. Soha nem ég el, 
mint ama másik, tűzvészben éjjel.
Izzik a medál. Anyám visszanéz.

Azúr szemében könnyek vilióznak 
„Ne búsulj, Vászja, megláthatsz holnap.
Ha úgy akarja az égi zenész.”

3. A lángoló kastély
Negyvenkét éves volt, világszép asszony, 
alakja sudár, mint egy hajadonlányé, 
tizenhét éves korában szülte Andrejt, 
két év múlva engem, de karcsú maradt és kecses.
Akkor már három éve nem vetette le a fekete ruhát, 
apámat gyászolta és Andrejt, lesújtotta a haláluk.
„Azok a golyók engem is megsebeztek, kisfiam!” -  írta, 
ahogyan egyik hosszú levelében bevallotta, többször is 
komolyan gondolt az öngyilkosságra. „Szeretnék már 
találkozni velük, de még várok vele, látni akarlak téged, 
meg szeretném ismerni Lénát!...” Hívtam, jöjjön ki 
Párizsba, ne tétovázzon, az orosz helyzetet ismerve, 
minden késlekedés végzetes lehet és kiszámíthatatlan 
következményekkel járhat!... „Háború van kisfiam -  
védekezett. -  Nem utazhatok.” “Jó de egy finn, norvég, 
dán vagy svéd hajóval, megkerülve a kontinenst, 
biztonságban elérhet Marseille-ig, s ott várom majd...” 
Nem jött. Hogy miért, nem tudom. De azóta is 
vádolom magam, miért nem voltam rámenősebb, 
könyörtelenebb? Miért nem hívtam erélyesebben? 
Néhányszor távbeszélőn is beszélgethettünk, 
torz, ismeretlen és szomorú volt a hangja, el-elcsuklott, 
nem ismertem rá. Hívnom kell volna akkor is, 
hívnom, állandóan hívnom. Akár Gumiljov esetében, 
itt is úgy érzem szégyenszemre elvesztettem a játszmát, 
ha állhatatosabb, önzőbb, makacsabb vagyok, 
talán más irányt vesznek a dolgok! Legalábbis

nem hal meg a kastélytűzben, hiszen ott sem lesz!
Velünk sétál az Új hídon és gyermekkori csínytevéseinkről 
mesél a hozzá olyannyira hasonlító Lénának, 
fényképeiket mutogatva, s valahogy nem hihetjük, 
hogy ama vidám kisfiú, Andrej, matrózblúzának 
leszakadt pántja örökké úszik utána, mint egy zászló, 
nincsen többé. Dadám elmesélte, a mama, 
azon a végzetes éjszakán, kimenekülhetett volna, 
de nem akart a részeg muzsikokkal, feleségeikkel, 
gyerekeikkel találkozni. Megsértődött.
Dadám elmondta, akkor már napok óta készült a halálra, 
a jószágigazgató befogatott, még elmenekülhet, 
kegyelmes asszony, esdekelt, Pétervár felé még szabad az út, 
de ő nem akart elfutni. Ezek elől? — kérdezte és legyintett, 
ezt már nem, ezt már soha. Bogdanov tábornok özvegye 
nem mehet el, tette még hozzá szigorúan, mire mi, 
a jószágigazgatóval, suttogta a dadus, a parasztok önzéséről, 
hálátlanságáról beszéltünk, hiszen mennyi jót tett velük 
a kegyelmes asszony! 0, azok a karácsonyok, 
a sok ajándék...De meg sem hallotta. Legyintett.
Nem, Masenyka, simította végig az arcom, nem hálátlanok. 
Megérdemelték, sőt többet is érdemeltek volna, 
de hát rosszul van berendezve a világ, itt gazdag, 
ott szegény! És elfordult, rázkódott a válla, de nem sírt.
Talán erősítette a tudat, hogy hamarosan találkozni fog 
fiával és férjével, akiket mindenkinél jobban imádott, 
s akikkel hosszú beszélgetéseket folytatott, emlékezett 
könnyezve a dadus, a termekben s folyosókon sétálva, 
holdfényes éjszakákon. A cselédek suttogták, 
hogy baj van, a kegyelmes hercegnő, 
bocsánattal legyen mondva, meghibbant, de én, 
magyarázta könnyes szemmel a dadus, nem hittem ezt, 
számára a kegyelmes herceg és az ifjú Andrjusa 
soha nem halt meg, benne éltek, vele, körülötte.
És akkor adta át nekem a az ékszereket,
egy gyolcs zacskóban és a medált is,
hogy majd adjam át az úrficskának, ha egyszer hazajön,
mert el fog jönni, mindenképpen eljön, meglátom
és meséljem el neki, hogy ő, emelt fejjel
vállalta a méltatlan halált, a szégyennel, ami
Oroszországgal történt, amúgy sem tudott volna élni,
csak azt sajnálja, hogy soha nem látja meg az unokáit,
nem ismerheti meg a menyét, nem búcsúzhat el az úrfitól.
Akkor már csóvákat dobáltak a kastély tetejére,
s egyre terjedt a láng, megvilágítva a hercegnő
sápadt arcát. A dadus szava elfulladt, sírni kezdett,
átadta a medált, az ékszeres zacskót, keresztet rajzolt
a homlokomra, megcsókolt és jajgatott...
Később jött a kocsis is, a lámpával, amelyet
az égő kastélyból lopott el azon a végzetes éjszakán,
de amikor meglátott, rádöbbent, mégiscsak engem illet,
és visszaadta. Ennek a porcelánlámpának a sárga fényénél
írok azóta is. A lámpaernyőn megmozdulnak,
a festett pagodák körül a kínai sárkányok és a holdban
fülét hegyezi a nyúl. Hátam mögött, tudom,
ott áll anyám és figyel és nem hagy magamra soha többé.

* Amikor Léna nagymama elolvasta az Anyám cím alá sorolt 
verseket, megdöbbent kissé, amint bevallotta, ezeket ó' sem is
merte, de kétségtelen, hogy a hetvenes évek közepén íródhat
tak, akkoriban nagyapa sokat nézegette a csodálatos módon 
rámaradt és hűséges dadája által megőrzött medált. Párizsból 
való visszatérésünk után, maszkírozva látogatott el falujukba 
s találkozott dadájával, aki átadta neki az ékszereket és a me
dált és elmesélte édesanyja tragikus halálát. Amíg a kérésem
re előszedett medált nézegettem, a büszke tekintetű fiatal nő

» » » » » »
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mintha visszanézett volna rám és a 
sárguló, barnuló, repedező, szakado
zó fotográfiákon csodálhattam meg 
szépségét, nagymama újra elolvas
ta a verseket, kitörölt szeméből egy 
könnycseppet és szomorúan jegyez
te meg, nagyapád versei, a tényék
hez való önfejű, makacs, mániákus 
ragaszkodása miatt olybá tűnnek, 
mint megkötözött lábú sirályok, fel
repülnek, szárnyalni kezdenek, de 
a kötelék visszahúzza őket. Kár!... 
Hát nem tudom, az azonban bizo
nyos, hogy ezzel a ciklussal kezdő
dik el az anyaversek áradata nagy
apám őszikéiben. Amit meg az olvasó 
eligazítása végett el kell mondani, az 
Gumiljov esete. Nagyapám és a köl
tő, 1914 tavaszán, együtt indultak 
Párizsba. Nagyapám az egyetemre, 
a költő egy francia kiadó megtisztelő 
felkérésének eleget téve Patagóniába. 
Azaz indultak volna. A kalandvá
gyó és játékszenvedélyéről híres 
Gumiljov ugyanis biliárdozni kez
dett egy titokzatos öregúrral a szent
pétervári állomás vendéglőjében -  
nagyapám a végtelen biliárdpartit 
egy másik versében örökíti meg rész
letesebben -  és nem utazott el, aztán 
kitört a háború, már nem is utaz
hatott, bevonult, harcolt a fronton, 
majd a húszas évek elején a bolsevi
kok, egy koncepciós perben, halálra 
ítélték és kivégezték. Nagyapámnak, 
akárcsak édesanyja, Gumiljov ha
lála miatt is lelkiismeret furdalá- 
sa volt, azt állítván, ha akkor maka- 
csabb, el tudta volna hívni magával 
a biliárdba belefeledkező költőt, így 
Gumiljov túlélhette volna az egészet, 
az utazás megváltoztathatta volna 
sorsát és más irányt vehettek volna 
a dolgok!... Ha erőszakosabban hív
ja édesanyját, rámenősebben, meg
győzőbben, talán elutazik Párizsba s 
akkor nem hal meg a felgyújtott kas
télyban. De különben is, ahogy a csa
ládi tragédiát megörökítő egyik első 
versében, még Párizsban írja, túl sok 
itt a volna... -

Tatjána Bogdanova.

Hegedűs István rajza

SIGMOND ISTVÁN

Miért nincs sz:
Nem értette, hogy miért van hangja a 

szélnek és miért nincs színe a hangnak, 
miért sír az az asszony a sarkon, ha sen
ki sem ütlegeli a hátát, miért változik 
meg a falevelek színe, hogy utána sor
ban lehulljanak a földre, és a tenyerében 
összeszorított kis, pettyeshátú, fürge 
kis bogár miért nem mozog tovább, mi
ért, miért, miért, soha senki nem mon
dott neki semmit. Árvaházból vették 
ki, négy éves korától koldulnia kellett, 
reggel hattól este hatig. Az alsó lábszá
rát begyömöszölték a teste alá, mintha 
térdben végződő nyomorék volna, „éhes 
vagyok! éhes vagyok!”, ezt kellett nyö
szörögnie állandóan, aztán este, amikor 
hazavitték, annak függvényében kapott 
enni, hogy az aznapi keresetét sikeres
nek vagy sikertelennek minősítették. És 
minden reggel megverték. Nyáron kor
báccsal, hogy a felső testén éktelenke
dő néha nyílt, vagy már behegedt se
bek hatással legyenek az adakozókra. 
Az apa tizenkét éves korában erőszakol
ta meg először. Részegen, aztán józanul 
is. Hetente többször. Az anya is ott volt, 
nézte őket. A fiú először ordított, meg
próbált kiszabadulni az erős karokból, 
soha nem sikerült. Aztán már nem or
dított. Tizennégy éves volt, amikor az 
anya is megerőszakolta. Szombat és va
sárnap esténként, amikor az apa a sarki 
korcsmában ütötte agyon az időt. Verni 
már nem verték, hozta a pénzt rendesen. 
Tizetöt évesen felszállt az első vonatra, 
és elment a végállomásig. A rendőrségen 
jelentkezett, hogy nem tudja, honnan 
jött, nem tudja, hogy hívják. Árvaházba 
került, ott iskoláztatták. Gyorsan meg
tanult írni, olvasni, számolni. Három év 
múlva az iskola első tanulójaként elő
ször állt a díszterem színpadán, hogy 
mindenki lássa, vegyenek példát róla. 
Megtapsolták. Nem sportolt, nem ki
rándult, nem já rt lányok után, nem tu
dott úszni, biciklizni, táncolni. Tanult. 
Egész nap tanult, olvasott. Hússzor elol
vasta a Száz év magányt, és megtanulta 
a szövegét kívülről. Egyszeri olvasásra 
mindent meg tudott jegyezni, bármilyen 
tantárgyból, bármilyen filozófiai, esz
tétikai vagy filológiai témakörről lett 
légyen szó. Az orvosi egyetemre irat
kozott be, a sebészetre specializálta ma
gát. Negyven éves korában szervátülte
téseket végzett, ezúttal már a fővárosi 
legrangosabb kórházban, aztán a szív- 
átültetésben szerzett országos, majd 
nemzetközi hírnevet. Bel- és külföldi 
akadémiák rendes tagja lett, számta
lanszor meghívták különböző kongresz- 
szusokra, felállva tapsoltak, amikor a 
színpadon megjelent. Egyedül élt.

Hatvan éves korában, jó negyven
öt évvel az „otthonról” való megszöké
se után, úgy döntött, hogy meglátogat
ja szülővárosát. A ház, amely a város

Molekulák 7.

íné a hangnak?
egyik igen elhanyagolt utcájának leg
gondozatlanabb, elhagyatottnak látszó, 
félig-meddig a földbe süllyedt roncsépü
lete volt, hatalmas darabokban lehullott 
vakolatának, félig leszakadt ereszének, 
dermesztőén koszos, penészes falának 
látványa miatt egy toprongyos, haldokló 
koldus benyomását keltette, viszont ud
varának végében egy fészer is tartozott 
a „rezidenciához”, ahova éjszaka fél ket
tőkor az orvosprofesszor behatolt, kere
sett egy baltát, majd a fegyver birtoká
ban belépett az előszobából közvetlenül 
a hálószobába vezető ajtón, felgyújtot
ta a villanyt, s először az anyába verte 
bele a baltát, utána az apába, akik egy
más mellett aludtak a széles vaságyban. 
A halál mindkettőjük esetében azon
nal beállt. Az orvosprofesszor a baltát a 
padlón hagyta, leoltotta a villanyt, be
csukta az ajtót, és visszasétált a szállo
dába, ahol reggel nyolc óra tizenöt perc
kor több személy ellen elkövetett, előre 
megfontolt, szándékos gyilkosság alapos 
gyanúja miatt a rendőrség őrizetbe vet
te. Az orvosprofesszor a megbánás legki
sebb jelét sem mutatta. Beismerő vallo
mást tett, a vádló kérdéseire válaszolva 
részletesen beszámolt a történtekről.

A védőügyvéd azzal próbálta enyhíte
ni a védencére kiróható büntetés mérté
két, hogy itt tulajdonképpen önvédelem
ről kellene beszélni, amely tudvalevőleg 
az életünket vagy létérdekeinket veszé
lyeztető támadás elleni védekezést je
lent, csakhogy a bíróság nem fogadta 
el az öt évtizeden átívelő támadás elle
ni védekezés tételét, akkor a védőügy
véd arra kérte a tisztelt bíróságot, hogy 
szíveskedjék mélylélektani kérdéseket 
is számításba venni, merthogy a meg
alázás kimutathatatlan sejtjeinek osz
tódással való elszaporodása az idő telté
vel egyre inkább hatalmába kerítheti az 
emberben felébredő állati ösztönöket, er
re az ügyész határozottan kérte, hogy a 
védőügyvédet azonnal váltsák le, mert 
őrültekkel nem lehet érdemi tárgyalást 
folytatni. A bíró elvetette a felek kérel
meit, viszont az utolsó szó jogán meg
kérdezte a vádlottól, hogy volna-e vala
mi mondandója. Az orvosprofesszor azt 
felelte, hogy nem értette, hogy miért 
van hangja a szélnek és miért nincs szí
ne a hangnak, s az az érzése, hogy ezt 
azóta sem sikerült megértenie. Mivel a 
halálbüntetés kiszabásának lehetőségét 
törölték, a 60 éves professzort több sze
mély ellen elkövetett, előre megfontolt, 
szándékos gyilkosság bűntettéért élet
fogytiglani kényszermunkára ítélték.

Az orvosprofesszor még aznap éjsza
ka felakasztotta magát a cellájában. A 
börtönnaplóba bejegyezték, hogy a halál 
éjfél után 1 és 2 óra között állt be.

2011.
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MUSZKA SÁNDOR

Folyton nyomában
Őrt áll a hold a hómezők felett 
A  fagyott pusztán egy férfi botorkál 
Szörnyű csatákról motyog magában 
Süket csend ül a bérceken

Kiköp felhangon szidja a halált 
Lépést lépésre vonszolja testét 
Fakult szeméből kel ki az árnyék 
Dermeszti jéggé a földeket

És látja társait szanaszét holtan 
Golyók süvítnek vértől vörös a jég  
Szaladna de nem bírja lába 
Jönnek és jönnek folyton nyomában

Lerogy végül egy dombnak tövébe 
Megoldja övét melege van 
Inna egy kortyot de nem mozdul ujja 
Bíztatja magát repülj szaladj.

Keselyű rí
Lent az ördög katlanában 
Kősivatag kőporában 
Játszik egy fiú

Hangyákat fu tta t egy ágon 
Elméláz a délibábon 
Oly magára van

Sziklák hol sorfalat állnak 
Terülj-terülj asztalkámat 
Mormol varázsigét

Lobog a láng hajol fölé 
Idézni meg maga elé 
Oly hosszú az éj

Sziklát ölel alszik vele 
Keselyű rí fészke tele 
Sok kis éhes száj.

Arrább elásva a porban 
Fekszik anyja apja holtan 
Sérti a nap szemét

Barlangban lel hűvös árnyat 
Szikra pattan száraz ágak 
Válnak tűzzé

A mester búcsúja
Elkoptak lassan varázsigéim 
Hétrét görnyeszt a bánat 
Szétfut kezem m it megragad 
Nem élek soká

Öreg vagyok fáradt s hitetlen 
Vártam hogy álmom valóra váll 
Hetvenkilenc év rágta szívem szét 
Angol kertek és várandós fellegek

Intenek majdan ha újabb pokol vár 
Egy óriás térden keresi fejét 
Most látom tisztán igaz valómat 
Égesd e könyvet el.

Itt vagytok mégis
Téged szeretlek az emberek rosszak 
Dúdolják részeg pásztorok 
Ólelni jöttek erre a földre 
Elhevernek a meztelen ég alatt

Nézik a tornyok megdőlt árnyékát 
A z utat mely nélkülük szalad  
S  visz sokakat oly nagyon messze 
Ha elbukott már a nap

Tüzet gyújtanak furulyák dobok 
Sokszorozzák daluk 
Itt vagytok mégis egy másik világnak 
Fényében lángol árvult szemük.

Arról le nem tér
Hite legyen ki többre vágyik 
Pokolfenéktől a mennyországig 
Elkopik lába míg útja végéhez ér

M int nyelve alatt pengét a rab 
Mindenek ellen míg beleszakad 
Őrizze álmát

Ha lélekveszejtő völgyekbe érne 
Társtalan útját megtartva féltve 
Arról le nem tér

Ér majd hová ju t m ind ki csak kétked 
Meglátva benne s ott is a szépet 
Ereje újul

Csak az induljon el.
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SZÉKELY ÖRS
Tyúkvágás

-  jön az ursziluó s minnyá’ elurszil,
majd dörmög egyet s a tyúkra száll -
míg nagyapám ott künn a réten
valami vénlyányt elkaszáll -

„József A ttila”

Nagyanyám  kezembe adta a szaty
rot, anyám  meg lábam ra a gumicsiz
mát, s én boldogan caplattam  a falu 
sáros főutcáján Princz S árika  néni 
felé. Feszített belülről az izgalom: 
tyúkot fogok vágni ma este. Mondjuk 
az igaz, hogy a faluban minden gyer
mek félt S árika nénitől -  állítólag 
három  férje alussza m ár örök álm át 
az udvarán  levő nagy diófa a la tt, és 
a rózsái télen is nyílnak. Meg hogy a 
kutyája repülni is tud. M indenesetre 
szép, színekben tobzódó kertje volt, 
roskadó gyüm ölcsfákkal és (mit ad 
az ÚR!) boldog tyúkokkal.

Engem nyilván ez utóbbiak érde
keltek. Heves szívdobogással lép
tem  be az udvarra, és az ilyenkor be
vett szokás szerin t rögvest ordítozni 
kezdtem:

-  S ááááárik a  nééééníííííí! Sárika 
nénííííííííííí!

M iután az összes szomszéd o tt
hagy ta  a délutáni szappanopera dél
előtti ism étlését, és k iü lt az ablakba, 
m int a m uskátli, csakham ar megje
lent az öregasszony is („Jajj, h á t sze- 
ervussz, P istike”), de úgy, s olyan h ir
telen állt meg előttem, m intha pont 
abban a p illanatban  bújt volna ki a 
földből. Szikár volt, ak ár egy varjú. 
O rra hegyes csőrként m eredt előre, 
apró bogárszemei a szemüveg kövér, 
biztonságos kerete mögül fürkésztek 
engem.

-  Dejsz’ én nem es P istike vagyok 
-  szontyolodtam el s m akogtam  bá
tortalanu l.

-  Lelkem gyerm ekem , h á t az öreg 
S ááárik a  néni rosszúúl láááá t. -  Lát 
a fenét, gondoltam. Bezzeg, mikor 
a lm át lopni indu ltam  a vénasszony
hoz, m ekkorákat k u rjan to tt u tá 
nam . Még apám  is felébredt. Amúgy 
meg sosem lehetett behatolni a k e r t
jébe. Valahogy m indig észrevette, s 
egy szem pillantás a la tt o tt te rm ett. 
Senki sem úszta  meg ezidáig verés 
nélkül. Még Tankó sem. S árik a  né
ni u tán airam o d o tt, kerge tte  fel egé
szen a Poligonig, sőt, messzebb, a 
B ikapajtáig , úgy m egfutott, m int 
az ördögm otolla. A zokkal a fájós lá 
baival.

-  Tyúkot szeretnék vásárolni -  mo- 
tyorogtam  oda neki.

Az öregasszony eltolt egy óriá
si reteszt, belépett a nyakig érő fű
be s dudvába, majd pár perc múlva 
d iadalittasan  visszatért, nyakában 
egy nagy, kövér, fekete szárnyassal. 
B estiális á lla t volt. Tollai, m int a sa
sé. Csőre, a k á r apám  bicskája. És 
a lábai.... oh, m int a S árika  nénié. 
Hanem  a vénasszony nem tökölt so
kat, belenyekkentette a szerencsétlen 
állato t egy nagy raffianeccbe, s oszt’ 
úgy faképnél hagyott, m int Szent Pál 
az oláhokat.

Na m árm ost én cipeljek haza egy 
repülő, éktelenül rikoltozó, szárnyas 
zacskót. O tt hagyni nem m ertem , 
m aradni nem m ertem , szóval mély 
levegőt vettem , s a tyúkos zacskó
val a lábaim  között, m int valam i kö
téltáncos, úgy vonultam  be a falu
ba, egyensúlyozva a pocsolyák meg 
a m inden résen kigúvadó kandi te 
k in te tek  között. Igaz, a vénasszonyt 
nem fizettem  ki, de h á t ki gondolt itt 
v isszatérésre... meg aztán , ha  visz- 
szafordulok, akkor... de m ár csak pár 
kapualj és vagy tucat öregember volt 
hazáig, úgyhogy dicsőségesen vonul
tam  tovább, a tyúkon lovagolva, pá- 
tészag volt, h ízott a májam.

Otthon nagyanyám ék m ár v á rtak  
reám . Szinte biztosra vették, hogy 
üres kézzel té rek  haza. S mivel teg
nap hozták meg a ház szilvaterm é
sét, folyt a röhögés, a dínom-dánom, 
persze apám  poénkodott, m int m in
dig. Úgy állt o tt a pálinkáspohará
val, a k á r egy arkangyal. C sakham ar 
m aga mellé ü lte te tt, m int a nap hő
sét, tö ltött egy pohár cujkát -  persze 
nagyapám nak, s m agának-, s a tyúk  
mielőbbi feláldozására ü rítette .

-  M ostm ár csakugyan levágod, 
édes fiam , m ert ha  nem, az ursziluó 
viszi el. -  (H arsány röhögés).

-  Ügyelj, még tégedet es elurszil -  
tód íto tta  a heccm ajszter nagyapám , 
s egy betyáros m ozdulattal (színpa
diasán, nevének utolsó szótagját jól 
megnyomva) odaszólította nagyanyá
mat.

-  Juci! -  (Szünet) -  Hozd elé a gye
reknek a késeket. -  (Ököl csapódik az 
asztalra , röhögés, torokszakadtából)

Nagyanyám vette a lapot, és pissze
nés nélkül, szolgálatkészen hozta le 
nekem a hóhéroláshoz szükséges esz
közöket a szobámból, melyeket még 
előző este készítettem  oda. Anyám 
meg tisz ta  ru h á t próbált rám  adni 
-  hiába m agyaráztam  szakértelem 
mel, hogy h á t am ikor a vér kipriccol, 
az egész olyan, m int az a szökőkút 
Velencében, amelyet a tavaly lá t
tunk , csak épp hideg víz helyett for
ró és meleg vér fog ömleni a fehér ru 

hára , és azt bizony a déró se szedi ki, 
h á t még szegény Zsuzsi, a mosógép.

E ttő l aztán  szegény anyám  ké
pe egészen hasonlatossá vált a ru 
háéhoz. El is ment. Én meg ottm a
rad tam  nagyanyám m al, a tyúkkal, 
a fehér ruhával meg a késekkel. De 
ekkor m ár rég nem a m adár izgatott. 
A nnál szörnyűségesebb. Hol a budi
ra  m entem  (na, mi van, nem jössz 
már?), vagy kiszaladtam  az u tcára  
(de most a bará ta im m al kell játszód
jak), vagy leckét írtam  (ejsze betojt 
a nagyfiú) -  nagyanyám  meg tü re l
mesen ü lt a sám lin, a lehető legna
gyobb lelki nyugalom m al (belülről 
meg épphogynem vetette  széjjel a rö
högés), és várt, m inthogyha egy m in
dennél hatalm asabb, öreg ty ú k  lenne 
ő m aga is.

Nem is kellett sok, hogy apám ék 
tám adásba lendüljenek. Az öreg h a r
ci színeket kent m agára, felment a 
padlásra, és lehozott egy nagy fej
szét. A húgom at íziben eíszalajsztot- 
ta  pelenkáért a sark i boltba („A lé
tező legnagyobb m éretben hozzál, 
csillagom, jó?”), nagyapám m al meg 
fokhagym akoszorút készíttetett. Ó 
m aga is elindult, term észetesen a 
cujkafőzőbe, hogy biztosítsa a m ula
tóshoz a további u tánpótlást, s erőst 
fenyegetőzött, hogyha nem hallga
tu n k  rá , k itér a hitéből, és elhozza 
a plébánost, tyúkot gyóntatni (Mitől 
félsz, gyermek? Csak nem az urszi- 
luótól? Na hadd el, próbálja csak ide 
húzni a farkát, m ert apád egy-kettő 
megnyesi, nézd-sze meg).

Lassan besötétedett. Sehol egy 
csillag, egy felhő, esetleg valam i pi
ros szakadozott, csüngött a fák he
gyéről, ta lán  a nap nyoma, vagy a ke
lő hold, apám ék sörpuccsot hajto ttak  
végre és m indenkit lefeküdni küld
tek, a pá linka  elfogyott, Esm eralda 
nyögött h a lk an  valam it, én meg azt 
hiszem, elaludtam . Almomban apám 
nak  tényleg szárnyai nőttek (vagy 
csak esőköpenyt vett fel?), s azokkal 
verdesett össze-vissza. Varjúkárogás 
töltötte be a kerte t, valam i reccsent, 
aztán  csöpögött, ta lán  zuhogott, a 
fejsze és nagyapám  lekerültek  a he
lyükről, majd vissza is kerültek , de 
mindez olyan lom hán és szaggatot
tan  m ent végbe, hogy még Zsuzsi is 
szerepet kapott benne, azzal a m in
dent tisz tá ra  mosó, egyenletes, dérós 
burrogásával.

Az utolsó dolog, am ire emlékszem 
az eset kapcsán (talán lényegtelen) -  
anyám  sírása. Nem tudom m iért, de 
nem te tsze tt neki, ahogy apám  vala
mi piros festékkel mázolja az ajtófél
fát, lassan , egyre konokabbul.

— HELIKON---------------------
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UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT

I. Félarcú mágus
Édesanyám nak

Esteledik; a nappalok aranygolyók, 
végállomáson megszakított éjszakák, 
számkivetve magnyi sorsomban vagyok, 
hallgatom a halálhegedű jóslatát.

Kerestem kékségben, éji vágtán, hóban, 
hol rejtőznek a feledett, bölcs istenek, 
s most, hogy a lélek lidérce gyulladóban 
ugrál benn, iszonyúbb éjét nem ismerek.

Havon angyalvér a kicsinyített idő, 
kibillent óramutatók az évszakok, 
minden a múlt; félarcú mágus a jövő, 
csak öröklét van, benne állok s nem hallgatok.

A szorongás mélyvilág, folyam, mondtad. 
Magam vagyok, elég ez, társról nem tudok, 
-  fehér bálnát -  szigonnyal létpartra dobtak, 
hogy fájjak, s szorít a lélek -  ez angyalod.

Csak a semmi létezik, ha elhagy a nő, 
s a halál violája ében szirmot ejt, 
elkábít az isten s követel -  de ki ő?
Hallja hangom, hogy hangtalanba, súlyba lejt.

Álom ez, vagy csak vézna képzet, nem tudom. 
Esteledik, fekete lepedőn a testem, 
idegen kobozhang kereng a házfalon, 
nem takar rejtelem, űr gyűl a szívemben.

II. Időtlen születés
Sárga körtét tán nem érlel a nyár, 
de narancs fény szobádban holnapod, 
lelkünk tele éjszín csuhában jár. 
Pipacsmezők az arany tegnapok.

Fecske kékje gyermekkorom kapuján, 
a tornácon muskátli friss szirmai, 
te vagy a cinkeszárny -  végső hazám, 
vigyáznak nagyapám bölcs álmai.

Hallgasd a szelet: kék északra tér, 
rönk roppan szénen, mécs az este.
Kéreg fagy, de nem kegyetlen a tél, 
emlékezz: kezem kezed kereste.

Almunk egy: távolodás, mi nincsen, 
pörög még sugárkéve a küszöbön, 
követ a vers -  születés, időtlen, 
tévedhetetlen rajz a létkörön.

Titoktalan, kopár a sors jelenben.
A házunk hallja lépted neszét.

Anyám, benned öröknek születtem, 
fekete zongorán dönghet a vég.

Zöld ernyőt adtál gyermekkoromban, 
köhögtem esőn, láz égette testem, 
orvost hoztál, mézet a citromban, 
nem vert éhség, Évám dédelgettem.

Őrizlek, felnőtt gyermek, karommal, 
egy sorsból így válunk el kettővé, 
két nyírfa hajlik az éji holddal, 
talpig ezüstben, társak mindörökké.

III. Nincstelen tél
Katonakoffer rőt nyárból, 
honnan reád nézek, 
hol a vilió pipacslángból 
nőnek lenge kések,

a múlt darabjai vérrögök, 
szabdalom az időt, 
a tudás félelembe lök, 
régi ruhám már kinőtt.

Álmodni nincsen már vigasz, 
töltve a fegyverek, 
ma már fordított az igaz, 
mit hittem, kisgyerek.

Pusztulást senki nem követ, 
dől a test, foglya vagy, 
a villanó tű beléd lövet 
mérget, míg lelked kihamvad.

Tán eddig voltunk együtt csak, 
nincsen út már tovább?
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Mit tegyek, akarjak,
ha nem leszel, csak vézna báb?

Hunyt időből nem nő nádszál, 
éber álom, felhő, 
vesztett időm ajtómnál áll, 
és hajt kinn a felnőtt.

Benn gyermek a lélek -  szánom, 
s hogy elveszítelek, 
magam soha nem találom, 
vernek nincstelen telek.

IV. Konok emléked
Korcsolya villan a fagyott folyón, 
vacsora után kék jégrianás, 
gyertyák sárga éneke, kopár lombon 
hó. Meztelen tőr a súlyos elszakadás.

Védlek örökkön, változol éggé, 
szükség metsz hiányt, más hangra nincs szám, 
álmunkban lényünk végetlen versé, 
egyetlen kincsünk ez, sorsé talán.

Bölcsességünk betegséget old fel, 
az idő múlását a véges testben, 
de e romlás a lélekből semmit nem lop el, 
kicsiny a halál, hogy vétsünk a tettben.

Kit társként fogadtam az ős múltban, 
te vagy, nyitod emlékek tárházát, 
velem vagy a csillagtalan búban, 
szobámban tárgyak hordják kezed nyomát.

Tértem szélbe szórt, őrizetlen múltba, 
mi tart itt, nem tudom, tán föld, a hó, 
havazásban járok szemlehunyva.
Anyám, te vagy asztalomon a szó.

Ki csak teremtést igézhet, bölcs lesz, 
mint fa gyökerén az apró hangya, 
feledhetetlent véd, ős ez, 
leng a fényben, mint pogányok harangja.

Nem vész el soha konok emléked, 
töretlen maradsz, védő magasság, 
s míg bujdokolnak mögöttem az évek, 
csak testünket, nem lényünk harapják.

V. Karcol az éj
Karcol az éj kése, a félelem, 
pókként hálóz be, fekete az ég, 
iszonyú kolostor az életem, 
nélküled lesz-e kertemben téli fény?

Láng s hamu, sár lesz hiányod végül, 
sirályok súlyos tele, szárnyhava, 
végkiáltás, mely torkodba kékül, 
angyaljáráskor lelked száll haza.

Most titoktalan, kopár az ünnep, 
a dísztelenségben marad az űr,
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más házban angyalok hegedülnek, 
itt kábpor a csönd, hó a test, kihűl.

Nem a hunyt jövó'idő, e semmi -  
hajt az életbe e szédületben, 
de árnyad s volt ragyogásod szebbít 
jelenné az elérhetetlenségben.

Szövetségünk nem szünteti halál. 
Mindig vagy -  képzetek milliói -  
s a lélekvándorlás kapuinál 
öröklét vár, porlandó vég nem olt ki.

VI. Időben a hiány
Éjszakám koporsójában ülök, 
mélypont a kinti világ, 
távozik sok halottam, vénülök, 
idó'ben nő' a hiány.

Kereslek, jössz feledhetetlenül, 
álmomban hív mosolyod, 
gyullad dalom, de a jelen kerül, 
őrzöm hangod, hegedűs dallamod.

Kivonultam a napok sűrűjéből, 
legyek veled, mint e vers, 
nem szabadul a gyerekkor egétől, 
te vagy -  rá tán sose lelsz.

Itt vagy velem, még lakható a ház, 
mentő szó kell, örök, 
ne feledjem, mi nem tagadható, 
fölötted fázva őrködök.

Angyal hív, néked lepelt találnom, 
vesztettem szeretett nőt, 
hadd égjen végül benned az álmom, 
ki ma is szívem fölé nősz.

Ha elmégy majd, ne tedd meg túl korán, 
érjek el valóm bölcs korába, 
hiszem szód, mint hajdanán, 
térj vissza pár évig még a mába.

Muszáj fájni, döbbent a hatalom 
nélküled kell majd élnem, 
de szobáid majd elhagyom, 
így lépek túl a szenvedésen.

VII. Emlékeimben
Víz sussan emlékeimben, 
víz, az öröké, 
ha nincs, ki visszaintsen, 
leszek ködöké,

friss, lassan szivárgó csermely, 
valótlan álom, 
teljesületlen lengek 
innen a halálon,

leszek tán mégis vigasz, 
hulló, rőt falomb,

míg vakít a szó, az igaz, 
s lehull a karom,

átölelné a világot, 
mint halk esőből 
kilátszó pusztaságot, 
s kilépnék körömből,

hadd lám, hogy táncol a bánat, 
ha már elvesztettem, 
elvesztettem megtartó hazámat, 
s nem volt jótettem,

bár kutattam ezer zöld vadonban, 
ki oldoz föl engem, 
míg szenvedek megtiportan. 
Kérem a leplem,

az éj szigorú és sötét, 
megyek istenemhez, 
ki hallja, mit beszél 
e hang minden elevenhez,

ki másnak, s már magának 
is ketrec.

N  ^  ‘

VIII. Esteledik
Esteledik, porhavat lenget az esti szél, 
mindenem vagy, s ha kigyúl az örökmécses, 
vesztett ifjúkoromból, ha visszanézek, 
hozzám fordulsz és megkérded: mondd, miért

nem lehettünk együtt mindörökre, 
égve fájdalomban, elhalasztott szépben, 
gondolván felhőhajós évtizedre, 
a hitre, mely betakart a párnás éjben,

ha legyűrt a fagy s vakított a sarlós hold, 
ropogott a hó s csöndes volt az éjszakád, 
mikor még az álmodott világ nem haldokolt, 
s a téli mezőt őzsuta futotta át?

Átüt a gyolcson a vér, a nehéz halál, 
de nem dönti le az időtlenség oszlopát, 
jön konokul és megállíthatatlanul, 
emlékekben is éljünk mindig igazul.

IX. Falióra
Fölsírsz, álmodban ősi, pogány rejtjelek, 
eső -  nagyapám láttad tisztaszobában, 
a százéves rézkanál padlóra esett, 
tücsök cirpelt az álló faliórában.

Második születésemkor Szent György terén 
havat söpört rózsálló arccal nagyapa, 
szólt: Vigyázok rád! -  örökre követem én, 
találkozunk. Bűntelen lesz a krónika.

Szürke öltönyben ment a görbült, vén magyar, 
vitte az unokát pörgő hintatérről, 
bajszos dédapám vitt így, óbortól fanyar, 
görcs botja volt a föld. Ma harangoz fentrol.

Nem számít, hol rejt el a magánmúzeum, 
szobánkban a tárgyak aranyban ragyognak, 
kincses összhang ez, mit e rossz ezred megun. 
A követők hűtlenek, s sunyit a holnap.

Ébenfa a lelked? Citerán szól húrja, 
ha a gyérült jelenből bölcsen haza nézel, 
átüt, mint damaszton vér, az anyád múltja, 
az anyaméh emléke; a filmfelvétel.

Almodban szemed körtáncot jár, s visszaint 
kertmozi, a nyáresti fák, a napsugár, 
s márciusi levelem hív: Elhagyom itt 
a kövült beszédet! -  nem kellett akkor se már.

Ne félj! A telehold tűnik virradóra. 
Emlékezz, mindent tettél -  lélek így élhet, 
a Körben ez áldozathozatal. Széphez 
van időm. Ne félj. Ketyeg a falióra.

2010. január 30.
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Cs. Gyimesi Eva
K olozsvár, 1945. szeptem ber 11. -  K olozsvár, 2011. m ájus 25.

------------------- HELIKON-----------------------------------------

Tragikus öngyilkosság. Kövekkel meg
rakott hátizsákkal, a kolozsvári Garibaldi- 
hídról vetette be magát a Szamosba -  a 
kis folyócska egyik beton-sziklájára. Még 
húsz percig élt.

Vajon milyen szervezet, milyen bíróság 
ítélte volna ilyen kínhalálra?

Most, önként vállalt, gyötrelmes halá
la után derül ki igazán, hogy milyen hi
hetetlenül szélsó'séges érzések és állás- 
foglalások alakultak ki Vele szemben. Cs. 
Gyimesi Éva, a 65 évesen, elvált feleség
ként, két gyermek édesanyjaként, a ko
lozsvári Babe§-Bolyai egyetem kiemel
kedő tehetségű professzorasszonyaként, 
irodalomtudósként, szegedi díszdoktor
ként, Pulitzer-emlékdíjas publicistaként
-  nem győzöm fölsorolni méltató címeit
— mindenképpen rendkívül magas szintű 
szellemi munkásként, nem volt hétköz
napi ember. De vajon milyen értelemben 
nem volt az? Sokan szerették, alapos ok
kal rendkívül nagyra becsülték -  főként 
élete első szakaszában. Majd sokan meg
gyűlölték, főként élete második felében. A 
kettő között, a törésvonal, maga az 1989- 
es történelmi fordulat, amely számára 
nemcsak az erdélyi életfeltételek átala
kulását, hanem magánéletének radikális 
megváltozását is jelentette.

Mikor megismertük egymást, már kb. 
egy évtizede jártam/jártunk családos
tul Kolozsvárra. Férjemmel: (írói nevén) 
Kolozsvári Papp Lászlóval, kislányom
mal Anyósomat látogattuk (akit máso
dik Édesanyámként szerettem meg). De 
odavonzottak legkedvesebb barátaink 
is. Középpontban Lászlóffy Aladárral, 
s az ő köreivel, Kántor Lajossal, Panek 
Zoltánnal és másokkal, többnyire írók
kal, szerkesztőkkel. Éva nálunk tíz év
vel fiatalabban, már Cs. betűvel a 
neve előtt, (Cseke Petemé), kétgyer
mekes családanya. Élete centrumá
ban áll szakterülete, hivatása: a ma
gyar nyelv és irodalom. Láng Gusztáv, 
Szabó Zoltán különösen nagy ígéretként 
számontartott, kedves tanítványa, aki 
a Babe§-Bolyai Tudománygyetem kivá
ló tanáraként és elmélyült tanulmányok 
szerzőjeként egyaránt komoly tekintélyt 
vívott ki. Mikor is találkoztunk? Stílusos, 
ha azt mondom: az ő Mindennapi nyel
vünk (1975) c. első könyve s a követke
ző: Találkozás az egyszerivel (1978) érte
kezésének műhelymunkái között. Első 
mondatainktól összefűzött minket közös 
szívügyünk: az irodalom, ezen belül is a 
törekvés arra, hogy az írókat, műveket 
minél jobban és ellenőrizhetőbben meg
értsük, értékeiket közvetítsük. Vagyis 
a műelemzés kérdései, lehetőségei. Ez a 
közös érdeklődésünk és az összebeszé
lés nélkül, voltaképpen mindig, válto
zatlanul egyetértő értékítéleteink hoz
tak minket egyre közelebb egymáshoz. 
Ez azokban az években történt, amikor a 
Ceau§escu-rendszer egyre fokozottabban 
dicsőíttette önmagát, s nyomorította meg

alattvalóit. Bizonyos élelmiszerekhez 
csak jegyre és néha egész éjszakás sor
ban állás után lehetett hozzájutni. S tel
jesen hektikusan hiánycikké vált egy-egy 
elemi létfenntartási eszköz. Gyufától vat
táig, WC-papírtól villanykörtéig. S min
denek előtt a legkülönbözőbb, köztük sok 
életfontosságú gyógyszer nem volt meg
kapható. Természetes, hogy aki csak szo
lidáris volt, s megtehette, rendszeresen 
vitte („lopta”) át mindezt, s olyan mennyi
ségben, amennyit csak tudott beszerezni, 
elrejteni, cipelni. Utolsóként említem azt, 
hogy alapvető könyvek, folyóiratok -  ér
telmiség számára -  „létfontosságúdnak 
számítottak. Évának mindenképpen. így, 
természetesen, ugyancsak képességeim 
szerint a számára/számukra legszüksé
gesebb beszerezni valókkal bővítettem 
a már említett rokonok, barátok listá
it. Már csak ezért is rendszeres vendég
gé váltam Csekééknél. így életük egyik 
tanúja lettem. Pontosan láttam, hogy mit 
jelent gyakorlatilag az, amit Éva csupán 
disszertációja időben elkészülése akadá
lyaként vesz számba. 1969-től 1977-ig 
úgy írja ezt a dolgozatot (a már említett 
második 1978-as könyvét), hogy közben 
gyermekei születnek, az anyai és ház
tartási feladatait igyekszik éppen olyan 
igényesen teljesíteni, mint tanári mun
káját. Hozzá kell tennem, itt is tanú
ja lehettem annak, amit Gy. É. alapvető 
tulajdonságának látok, s amelyet évtize
deken át tapasztaltam. Olyan mértékben 
nem nagyobbítja, hanem kisebbíti meg
próbáltatásait (csakúgy, mint érdeme
it), hogy föltehetően kevesen tudunk ar
ról, hogy a „gyerekek” -  s ez az 1969-es 
év számára azt is jelenti, hogy elsőszülött 
fia (Tamás), a szülés (1969. április 11.) 
után nem sokkal máig ismeretlen okból 
meghalt. S így, ezt a fizikai, lelki s főként 
idegrendszeri sokkot követően, nyomban 
vállalja a következő (ifj.) Cs. Péter (1970. 
augusztus), majd Zsuzsa Anikó (1974. no
vember) világra hozását. Igen sokat je
lent az, hogy férje (Cs. P.) osztozik min
den gyakorlati munkában, beszerzésben 
s mindabban, amit egy férfi elvégezhet. 
De ő ebben az időben a Falvak Népe új
ságírójaként rendszeresen járja az or
szágot. Ritkán állhat szó szerint: mellet
te. Ezek a futva említett házias gondok, 
a fent vázolt feltételek között, még azokat 
az asszonyokat, anyákat is megviselik, 
életveszélyesen túlterhelik, akiknek nin
csen saját, állandó állásuk. Gy. É. pedig 
az egyetemen 20—22 órát ta rt (amelyre ő 
mindig nagyon alaposan fölkészül). Az is 
nyomasztja, hogy a pártbizottság engedé
lye nélkül nem lehet doktorálni. Be kell 
látnia, jóindulatú kollegáinak igaza van: 
kérvényeznie kell a pártszervezetbe való 
fölvételét. Kénytelen megteszi, de élete 
egyik legnagyobb áldásaként tartja szá
mon azt, hogy nem vették fel. „... a kan
didátusi védéssel és lektorrá / adjunktus
sá való kinevezéssel bőségesen megelégedve

taníthattam tovább.” Ebben az időben kez
dődik és növekvő reumatikus fájdalmai 
mellett végigkíséri egy alapvető, szün
telen visszatérő lelkifurdalás. Úgy ér
zi, hogy családja miatt hivatásos köte
lezettségeinek nem tesz eleget -  illetve: 
munkája miatt gyermekeit hanyagolja el. 
Úgy láttam, hogy ez a fajta önemésztés 
nem racionális, a betegességig túlzott. 
Szolidárisán, meg bosszankodva is egy
re gondolkodtam rajta. Ilyen nagy tudá
sú, kiváló intellektus miért nem fogadja 
el az észérveket? Hiába győzködöm, hogy 
ezzel az önkínzással nemcsak önmagá
nak, de munkájának, családjának is árt? 
Idők során összefüggésbe kellett hoznom 
egy másik tapasztalattal. Föltettem ma
gamnak a kérdést: találkoztunk-e úgy 
valaha, hogy ne lett volna túlterhelt, ki
merült? Nem mondta, elterelte a szót, ha 
kérdeztem. Büszkeségét sértette, s való
ban semmirevaló ilyen helyzetben bármi 
részvét. Valóban? Ritkán láthattuk ne
vetni. Éva komoly volt, sőt: komor. Ha el
mosolyodott, pillanat alatt váltott vissza 
ebbe a zord szigorba.

Olyan feszült volt -  és egyre feszül
tebb -  mint ahogyan egyre erősödött 
Romániában a diktatúra és egyre őrül
tebb, emberellenesebb intézkedései. Nem 
Éva volt az egyedüli, akit naponta nyo
masztott: hát sohasem lesz már vége en
nek? -  s akiben nem visszhangzott vol
na a felelet: sohasem. Önmagától: soha. 
Tenni kell valamit! Annak az embernek 
is szégyene ez az állapot, aki beletörődik 
a tehetetlenségbe vagy megszökik előle. 
Nem volt egyedül gondolataival. De azzal 
igen, hogy ő nemcsak úgy gondolta: tenni 
kell, hanem úgy: tennem kell. Amit elvár
nánk másoktól, sokaktól, azt elsősorban 
önmagunktól kell elvárnunk. Személyes 
felelősségként érlelődött meg benne: ten
ni kell, tennem kell. Felelősségként, bel
ső erkölcsi parancsként élte meg ezt. 
Külön, önkéntes teherként, nem tudta, 
nem akarta magát függetleníteni a ta
nítványait sújtó igazságtalanságoktól. 
Attól, hogy egyre kevesebb magyar diá
kot vesznek föl az egyetemre (gyakran 
szakmai ok nélkül). S ezzel párhuzamo
san a legtehetségesebb új diplomásokat 
a Kárpátokon túli iskolákba „repartizál- 
ják”, kihelyezik. Amikor (1977-től) addi
gi, túlterhelő egyetemi feladatai mellett 
az erdélyi magyar irodalom előadása
it is rábízzák. Rá jellemző módon neki
lát, hogy alaposan megismerje a két vi
lágháború közötti magyar irodalmat, s 
az ettől elválaszthatatlan történelmi té
nyeket. Félreteszi az addig megjelent, té
nyeket hamisító hivatalos „szakirodal
mat”, az eredeti források alapján készül, 
így tisztázza, milyen előzmények vezet
tek Trianonhoz, hogy alakult az erdélyi 
magyar identitástudat, a szépirodalom, 
kritika, az intézményesülés. Egy-egy év
folyamon akkoriban kb. 15 volt a legma
gasabb létszám, nem nagy, mégis kétség
telen nyilvánosság. De később nemcsak 
saját óráin vesznek részt egyre többen (15 
helyett 23-an). Tanári továbbképzésein a 
pedagógusokon kívül apránként megje
lenik az értelmiség krémjének egy része, 
jeles személyiségek. 100-250 fővé duz
zad közönsége. Meg van győződve arról,
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hogy mögötte áll, igazolja (és védi?) több 
nemzetközi dokumentum megjelenése. 
Elsősorban az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, a Helsinki Alapokmány és 
más hasonló, bizalmat és ábrándot éb
resztő okmány. A reményt fokozhatja 
az a tény, hogy Románia is aláírja eze
ket. Éva személyes bizakodására vall az, 
hogy a Helsinki dokumentum fénymáso
latát táskájában hordja. Amikor pedig 
megszületik az Ellenpontok című illegá
lis folyóirat, a velük való együttműködé
sét nem is titkolja. Nehéz is lenne, hiszen 
maga Szőcs Géza, de a többi szerkesztő, 
terjesztő közül is többen volt tanítványai. 
Természetesen aláírja pontokba foglalt 
követeléseiket. Nem veszélyt, inkább vé
delmet lát abban, hogy most már nem
csak a saját, tényeket föltáró, a magyar 
rádió Vasárnapi Újságjához, a Szabad 
Európához eljuttatott s ott fölolvasott le
velei révén, hanem számos más csator
nán is értesül a világ közvéleménye a 
vérforraló romániai helyzetről. Nem is 
csodálkozhat azon, hogy személyi lapot 
vezetnek róla (tk. már 1971-től); lehall

gatják, követik, behívatják a Szekuritáté 
(belügyi Titkosrendőrség, népiesen sze- 
kusok, a mi ÁVÓnknak megfelelő) embe
rei. Berendelik, faggatják, kihallgatják. 
Minderre fölkészült már korábban: ma
gányos kiállása idején. Mikor saját nyílt 
lázadása mellett döntött, eltökélten tet
te. Elszántan, sőt: halálra-szántan. Amit 
nem számított a várható következmények 
közé, az az, hogy ez a fenyegetettség csa
ládját is érintheti.

Pedig ez bekövetkezik. Kétszer is ház
kutatást tartanak, kézirataikat (a.kkor 
már Cseke Péterét is) kobozzák el. Újabb 
ok Éva önostorozására. Hiszen tény: most 
már családját, gyermekeit is veszélybe 
sodorta. Mindezt az súlyosbította legjob
ban, hogy még a 80-as évek vége felé is 
minden jel arra mutatott: ennek a kor
szaknak sohasem lesz vége. Alomként is 
elképzelhetetlen volt az, hogy 1989 kará

csonyán véget ér Ceau§escu rémuralma. 
A hihetetlen történelmi fordulat a legegy
szerűbb embereket is megrendítette. Hát 
még a néhány napig tartó reményáradat, 
majd mindennek nagyon gyors meghiú
sulása, az elkövetkező zűrzavar.

Évára mindez fokozottan vonatkozik. 
Magától értetődő, hogy főként a „forra
dalom” első napjaiban Éva az ünneplések 
középpontjába kerül. Ilyen fokú erkölcsi 
elégtételre nem számíthatott, de nem is 
számított. A megelőző, több évtizedes ki- 
látástalanságot, az állandó rettegést át
menet nélkül váltja föl az általános öröm
mámor, majd az egymással frontálisan 
ütköző vélemények, találgatások mocsa
ra. Már ismert, s eddig rejtőző érdekek 
kerülnek napvilágra. Számára mindez 
lehet, hogy ismertté vált. De vajon fölme- 
rült-e benne az az egyszerű tény, hogy az 
erkölcsi bátorság, áldozatvállalás távol
ról sem érintkezik a politikával, különö
sen a nagypolitikával. Saját gyakorlatá
ban a politikát s a politizálást a filozófia, 
sőt: az etika felől közelítette. Ennek ki
fejtése olvasható utolsó könyve (Szem a

láncban, 2009) bevezető tanulmányában 
is. Úgy gondolom, ez a testamentuma.

Ki tudta, s legkevésbé Őmaga tudatá
ban volt-e annak, hogy életmentő gyor
sasággal kellene kilépnie ebből a rá irá
nyuló reflektorfényből? Hiszen már 
réges-régen, mielőbbi teljes kíméletre, 
hosszú, igazi (testi-lelki) pihenésre lett 
volna sürgős szüksége. S ezen túlmenően 
orvosi kezelésre, mivel — lehet, hogy kez
dettől -  egyre súlyosbodó depresszióval 
küzdött. Köztudottan legtávolibb lelki, 
közérzeti szélsőségek váltakozása ennek 
a betegségnek legnagyobb kínja és vesze
delme. Egymást váltja a vigasztalhatat
lan búskomorság (közeledés az öngyil
kosság meredélyéhez) és ellenkezője: az 
irreális boldogság, mindent-akarás, a hit 
és önbizalom túlsága, minden akadály le
győzésének átélése. Nem hiszem, lehet-e 
ezeknek a végleteknek dúsabb táptalaja,

mint ami ettől kezdve Évát körülveszi, 
majd öngyilkosságba kergeti.

1989 végétől kampányszerűen nőtt 
népszerűsége, amelyben sok volt az őszin
te, de a hamis elem is. Az őszinte nagy
rabecsülés mellett egészen más elemek 
is felbukkantak. Éva kétségtelen hite
lű adu, ütőkártya lehet érdekszövetsé
gek játszmáiban. Hívták, vitték, mond
hatnám: körbehordozták, mint Szent 
István jobbját, mint Gagarint annak ide
jén. Legtöbben úgy vélik ma is, hogy a 
hiúságának hízelgő helyzet elkápráz
tatta, nagyravágyóvá tette. Lehet, hogy 
létezett ilyen árnyalata is a siker átélé
sének. De attól tartok, hogy éppen legki- 
vételesebb erényei, képességei játszottak 
ártalmas szerepet ebben az életfordulat
ban. Például éppen a túlfeszítettség éve
iben az eleve létező, kitűnő előadókész
sége, színes, pontos kifejezőereje egészen 
magas szintre emelkedett. Számára, aki 
heti 20, s még több egyetemi előadást 
tartott, egyre tágabb körű közönségnek, 
nagy sikerrel -  gyermekjáték volt a most 
megkívánt nyilatkozatok, rádió- tévésze
replések, interjúk bravúrja, akár rögtön
zésként is. Mint a hosszú éveken át önkí
mélet nélkül önmagát maximálisan edző 
sportoló: az Olympián érezhette magát. 
Voltaképpen hivatása teljesítésének, ta
nult „mesterségének” diadalát, meggyő
ződése terjesztésének, megszenvedett 
életpályájának jutalmát, csúcsát láthat
ta, élhette át. Végre maradéktalanul tel
jesítette vállalt kötelezettségeit, legyőz
te életútjának kátyúit. Mindezt naponta 
visszaigazolhatták eső utáni gombákhoz 
hasonlóan növekvő, gyarapodó hirtelen
hívei, barátai. S főként az, hogy talán ön
magához illőnek, legrejtettebb hiányér
zeteit, kívánságait teljesítőnek láthatta 
új ismerősei nagy részét. Jóhiszeműsége 
eredendő, s a nap mint nap diákokkal 
szembesülő tanár természetes magatar
tása. Megkönnyebbülten, teljes bizalom
mal fordul ahhoz, aki gondoskodással 
veszi körül, törődéssel, kellemes élmé
nyekkel.

***

Milyen jól föl lehet használni, ki lehet 
játszani egy jóhiszemű, rendkívüli mű
veltségű, alapvetően tudós alkatú sze
mélyiséget, különösen az adott időszak 
politikai zavarosában. Gy. É.-t kezdet
től nemes eszmék vezérlik. Rendkívül ér
tékes munkásságának bázisa, s legfőbb 
eszköze az elvont, teoretikus gondolko
dás szerfelett fejlett, állandóan tovább
fejlesztett képessége, készsége. S mint a 
tudomány embereinél általában, a saját 
szakterületen, s bármi elméletben jóval 
inkább otthon van, mint a köznapi kérdé
sek felismerésének, megoldásának gya
korlatában. A műértéshez nem szükséges 
az, hogy az őt közvetlenül körülvevő tör
ténések között megbízhatóan kiismerje 
magát. „Átlásson a szitán”, a szitákon. A 
művész, a mű eleve az eszményihez kötő
dik. Képtelenségnek, teljes önellentmon
dásnak látszhat, de a tudós éles elméje, 
erős koncentrálása nem a mindennapok 
igazságkeresésére irányul. A köznapok
> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról

bonyodalmai között ideális alanya lehet 
az orránál fogva vezethetőségnek. Éva, 
betegségeivel, gondterheltségével, egy
re halmozódó kimerültségével különö
sen, s talán teljesen észrevétlenül: ki
szolgáltatottá válik. Csaknem húsz évig 
élt egyre fokozottabb életveszély kilá
tástalan szorongásában. Ez az állapot 
váltott át teljes váratlansággal öröm
mámorba. Nála több mint megrázkódta
tás. A depresszió régen lappangott ben
ne (meg is valósult, csak diagnosztizálás 
nélkül?). De az biztos, hogy ettől kezdve 
haláláig egyre jobban keríti hatalmába. 
Meghatározója további létezésének, élet
vitelének. 1989-tól jó ideig irreális eufó
riáival kezdődött. Ézt indokolhatta már 
az is, hogy sziklák gördültek le róla. De a 
betegség természete szerint nem marad
hatott el az ellentétes szakasz: a letargia, 
búskomorság szakadékénak mélységei
be zuhanás. Depressziós ember számá
ra nincs nagyobb vágy, s egyben veszély, 
mint a boldogságpólus mesterséges fölfo
kozása, és a zuhanásvégletből való mes
terséges kimenekülés. Mindkettő lehet
séges. Legkézenfekvőbb és legrombolóbb 
eszköze: az alkohol meg a drog. Itt ezek 
a „szenvedély-betegségek” nem okok, ha
nem következmények. Ki lehet alakíta
ni a függőséget, de meg is lehet gátolni. 
Akaraterő kérdése? Föltétien. De vajon 
saját döntései érvényesülnek-e? A gya
korlati lépéseket, választásokat nagy bi
zonytalanságában, hiszen nem szülőföld
jén, hanem az anyaországban, számára 
ismeretlen közegben -  (s a kényelmesebb 
megoldás csábításában?) teljes bizalom
mal, s hálával átruházza patrónusára, a 
jóval tapasztaltabb, az irodalmon kívüli 
kérdésekben, s főként a pártpolitikában 
föltétien otthonosan mozgó jóakarójá
ra. Mintegy átadja élete kormányrúdját. 
Megbízott barátja keres, ajánl orvoso
kat, s ezek az orvosok kezelési módokat, 
gyógyszereket. Övé a gyötrelem, saját fe
lelősségét is vállalja, nem keres bűnba
kot. Sohasem keresett. Eredendő bűn
tudata kezdettől végig kíséri. Homályba 
borul az a tény, hogy ennek a gyötrelmes 
kórnak ma már gyógyítása is lehetséges. 
De csak megfelelő orvossal, megfelelően 
adagolt gyógyszerekkel, folyamatos ellen
őrzéssel. Ellenkező esetben viszont? Ki 
lehet tudója annak, hogy melyik változat 
lesz az uralkodó?

Nagyon sokáig -  a 90-es évek végé
ig — főként publikációi, könyvei az eddi
giekhez hasonlóan, magas szinten, „tö
rés nélkül” folytatásai eddigi szellemi 
eredményeinek. Az új érában elsőként a 
Teremtett világ (1983) c., joggal nagysike
rű Bevezetés az irodalomba lát napvilágot 
második kiadásban, végre Budapesten 
is. Majd — közvetlen, megnyugtató sze
mélyes tapasztalatom — a Honvágy a ha
zában (1993) egymással párhuzamo
san jelent meg saját, Szeged -  Kolozsvár, 
1955-1992 kötetemmel. Akkor még igazi, 
közös örömünkre, ugyanannál a kiadó
nál, ugyanabban az évben. Majd egymást 
követik Éva irodalomtörténeti, kritikai

szakmunkái. Colloquium Hungaricum, 
1998; Kritikai mozaik, 1999. Ezt nagy 
szünet követi. Tíz év múlva: 2009-ben ol
vashattuk, olvashatjuk legutóbbi, s egy
ben utolsó könyvét: Szem a láncban. 
Alcíme is világosan mutatja, hogy itt nem 
irodalomról van szó. Bevezetés a szekus- 
dossziék hermeneutikájába. Voltaképpen 
ez a tízéves pauza tükrözi szakmai té
ren azt, hogy az irodalomnál közelebb ke
rült hozzá a politika. Átmeneti, alapvető
en pedagógiai jellegű az a nagy kaliberű 
kezdeményezés, amelyet a hollandiai ma
gyarok Mikes Körében tett szóvá. Anyagi 
segítségüket kérte, amelyet az önzetlen, 
önkéntesen szerveződő Kör vezetője, Tóth 
Miklós és tagsága nyomban megszava
zott. Hiánynak érzem, hogy erről nem 
esik szó a Colloquium... könyvében, csak 
az Alapítvány létrehozásának meghirde
tésében, ahol további szponzorokat keres
nek. „Az erdélyi magyar oktatás reformjá
ért” jön létre ez a Collégium. A kitűzött 
nemes célok megvalósítása, ennek végig
követése külön tanulmányt igényel.

Gy. É. életének második fele, érdeklő
dése, munkálkodása egyre fokozottabban 
a politika, mi több: a pártpolitikák felé 
fordul. Főként közéleti cikkeket tesz köz
zé. Vajon ő látja ilyen megváltozatlanul a 
helyzetet, vagy -  most már -  így láttat
ják vele. Nem tudom, mennyire merült 
föl benne az, hogy manipulációk eszközé
vé vált. Utóbbi, politikai írásai fordítják 
ellene az erdélyi és hazai közvélemény 
nagy részét. Kettőnk kapcsolata is ezért 
válik egyre lazábbá, majd megszakítottá. 
Amit a külvilág közvetlenül észlel: nem 
több mint az, hogy Gy. É, a szeretve-tisz- 
telt egyetemi tanár, a kiemelkedően te
hetséges, tekintélyes szakember, érteke
zés- és esszéíró, kritikus állásfoglalása, 
életvitele, viselkedése apránként meg
változik. Az idegrendszer tiltakozása, ro
hamszerű zavara, időnként összeomlása 
többször nyilvánosság előtt zajlik. Pedig, 
már elég régóta orvosi védőhálónak kel
lene óvni őt. Súlyos, egyre súlyosbodó 
depresszióval kínlódik, miközben -  mint 
rég — minden kötelezettségének igyek
szik eleget tenni. Hivatalos nyugdíjazta
tása után is vezeti a doktori iskolát, köz
ben ápolja özvegy édesanyját, gyermekei 
jövője foglalkoztatja felelősségteljesen. 
Minden téren önmagát okolja bármiféle 
elmaradásért, hiányosságért. Betegségei, 
depressziójának elhatalmasodása nem 
köztudott. Csak annyit lát bármely kí
vülálló, hogy közéleti szempontból „köpö
nyeget fordított”, hogy „szenvedélybeteg”, 
megvetni való alkoholista. Megérdemli 
a sorsát. Gyötrelmeiről aligha alkothat
nak képet. S -  főként az erdélyi „közvé
lemény” (ha van ilyen) -  megbocsáthatat
lanul vétkesnek látja, végletesen elítéli. 
Még elborzasztó, önbüntető(?) halála után 
is szülővárosában: Kolozsváron, feldúlják 
a sírját.

***

Lényegében Lászlóffy Aladár költé
szetének volt köszönhető megismerkedé
sünk. Nem érzem a sors véletlenének azt,

hogy az ő halála, temetése napján hívtam 
föl Évát, hosszú szünet után. S szintén az 
Aladárra emlékezés hozott össze minket 
később személyesen. Ellágyulva mentem 
el Évához. Tavaly, május 26-án -  öngyil
kossága előtt csaknem pontosan egy év
vel -  találkoztunk. S ott, Kolozsváron ír
ta legutóbbi, (utolsó) könyvének, (Szem a 
láncban, 2009) belső címoldalára: „Közel 
negyven év érték- és mértékközössége köt 
össze, drága Klári, még akkor is, ha mos
tanában oly ritkán találkozunk. A régi 
szeretettel.” Bár megszakadatlan lenne ez 
a közel negyven év! S bár ne kellene ki
egészítenem a „mostanában ritkán talál
kozunk” tényét azzal, hogy a „ritkán ta
lálkozás” közel húsz évet jelent. Bár ott 
tarthatnánk vagy visszatérhetnénk ar
ra a közös hullámhosszra, együttmű
ködésre, mint amikor nagyszerű, Forró 
gyémánt c. tanulmányával megörvendez
tethettem Nemes Nagy Ágnest, aki ezt 
az írást addig nem ismerte. Személyes 
találkozások követték mindezt, s az az 
Ágnestől kapott levél, amelyben nagy 
büszkeséggel és szolidaritással gratulált 
Évának vakmerő helytállásáért. (A le
vél fénymásolatát Éva is eltetette, s va
lószínű, a Szekuritaté is, az első házku
tatás után.) Közel húsz éve vált az addig 
felhőtlen barátságunk egyre növekvő el
távolodássá, sőt, szakadékká. Egyre vé
konyabbá vált a kettőnket összekapcso
ló, szellemi szál. S gyakorlatilag magam 
szakítottam el ezt a szálat, miután azt 
kellett tapasztalnom, hogy ellenkező uta
kon járunk, s még nehezítem is az életét. 
Új barátja azt sem vette jó néven, ha kór
házakban meglátogattam, s még kevésbé 
azt, ha Éva jött el hozzám. Saját terveivel 
homlokegyenest ellenkező befolyásolástól 
tartott -  joggal.

Azt sem gondolnám esetlegesnek, hogy 
első, komolynak látott munkáink egyik 
közös témája, alanya Lászlóffy Aladár, az 
ő költészete volt. S tavalyi, utolsó találko
zásunk idején ugyancsak ez merült föl, 
hogy az időközben, 2007-ben, a költő 70. 
születésnapján megjelent L. A.-monográ- 
fiámban elsőként Rá hivatkoztam, mint — 
meggyőződésem szerint, valóban -  a költő 
legközelebbi, legértőbb interpretátorá- 
ra. (Hiszen mindennek kezdetét képvise
li, bizonyítja, akár az 1978-as értekezése, 
annak első külön fejezete, majd ezt köve
tő, azonos szellemű esszéi.) S „legutóbb” 
-  legutolsó — találkozásunkkor nem győz
te hangsúlyozni: föltétien írni akar erről. 
„Nem azért, mert ígértem, hanem azért, 
mert ez az, ami föltétlenül érdekel.” Igen, 
utolsó könyve bevezetésében, önvallo
másában írja: „Nem lettem igazából az, 
ami leginkább szerettem volna lenni: ki
zárólag magyar nyelv- és irodalomtanár. 
Esetleg szaktudós, igazi profi a filológiai 
tudományok valamelyikében.” (2009. 13.) 
Makacsul gondolom azt: ha Éva nem tér 
le (nem térítik le) eredeti, választott pá
lyájáról -  ma is élne, s talán boldog is le
hetne, amit mérhetetlenül kiérdemelt.

Mérhetetlen, sajgó búval, szívvel bú
csúzom.

Budapest. 2011. június 9.
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KOVÁCS FL Ó R A

Továbbírás?
Tompa Andrea A hóhér háza című, 

2010-ben megjelent kötetét lehetne szo
rosan a Kolozsvár-történetek vagy akár 
az önreflexivitás kérdése felől vizsgálni, 
ez írás azonban a megírt lét sajátossá
gai és e létből való szabadulás felől, azaz 
az élet írása viszonylatában próbál a re
gényhez közelíteni, amely regényhez az 
előző rendszernek és 1989 decemberé
nek Kolozsvárja adja a hátteret.

Tompa Andrea regénye két opponáló- 
nak tetsző „életírást” mutat be. Az egyik 
valójában a nem-írás, vagyis a vonalkö
vetés, a másik pedig az írásra készülés, 
az írástól való megrémülés. Az opponá- 
lást egészében nem lehet kijelenteni, hi
szen az utóbbinál csak az írás lehetséges 
bekövetkezése vetítődik elő. Az ebben 
rejlő technika Tompa Andrea részéről 
azért mondható valamelyest humoros
nak és kegyetlennek — továbbá az írás 
problematikáját érintő, már ismert ref
lexivitást beemelő eljárásnak - , mert az 
írás (és jelen esetben is a mesélés) folya
mata során beszéltet arról, hogy az élet 
írása megrémíthet.

Az előbbi, vagyis a nem-írás, a vonal
követés a múlt rendszer Romániájában, 
pontosabban Kolozsvárt kerül bemuta
tásra, s az idő nem-telésével, a megvál- 
tozhatatlannal, illetve annak látszóval 
kapcsolódik össze egy olyan kontextus
ban, amelyben az individuumnak nem, 
vagy kevéssé jut szerep. Az individuum 
csak „szócsőként” jelenhet meg egy ilyen 
rendszerben. Ezt egy kissé redundáns
nak, ám ugyanakkor invenciózusnak tű 
nő képpel szemlélteti Tompa Andrea. A 
gyerekeknek az akkori romániai rend
szer vezéralakját s egy, a képéhez tarto
zó feliratot kell oly módon megformázni, 
„kiírni”, hogy mindenki egy-egy részlet 
legyen csak. A regény egyik lányalak
ja a száj összetevője lesz, amikor a ru 
hája piros felével fordul a közönség felé. 
A lány számára ez a megtestesítés egy
részt azért ijesztő, mert ő és a többi gye
rek csak a vezéralak viszonylatában lé
tezik, jobban mondva ők csak a részei, 
másrészt azért döbbenetes, mert a száj -  
melyet most a lány is megképez -  mond
ja ki a szólamokat és döntéseket; egy 
olyan levezetést kísérel a szereplő meg
fogalmazni, amely a száj mozdulatlan
sága mellett érvel: ha a száj nem moz
dul, talán sikerülhet az alak verbális 
Játékaitól” megmenekülni. A száj részé
nek lenni egyben annak a folyamatnak 
az eredménye, amely során a vezéralak 
minden egyént valamilyen módon beke
belezett. Ezt az elgondolást természet
szerűleg nem árt összevetni egy olyan 
olvasattal, amely a rendszeren kívül lé
tet is a rendszer függvényében mutatja 
be, vagyis arra összpontosít, hogy a kí
vül lét csak a rendszerhez képest értel

mezhető, ahhoz képest létezik a kívül, 
így már a kívüli önnön definíciójában is 
a rendszerhez viszonyít. A rendszer be
kebelező technikáinak ez ugyancsak a 
része. Tompa Andrea lányalakja s nar
rátora e gondolatsort írja le: „Most meg 
az undorító szája vagyok, jutott hirtelen 
eszébe, és öklendezve gondolt önmagára 
meg a ruhára, amit csak nemrég vetett 
le, úgy érezte, mintha védtelen testét hi
deg, nyálas ajkak csókolgatnák, fehér, 
fröcsögő betűket hányna ki rá ez a ha
talmas habzó száj, ő maga pedig egy da
rab élő, undorító, rózsaszín hús lenne ki
szakítva, közszemlére hajítva, mert Én 
vagyok ó; vagy fordítva, ő  én\ a húsa va
gyok, elválaszthatatlanul összenőve ve
le, belém bújt, hogy ne tudjam lemosni 
sem magamról, a képmását, mint szé
gyenbélyeget, rám sütötték, én vagyok 
ő, pontosabban mi mind ő vagyunk,

mert együtt, szép fegyelmezett rendbe 
állítva és vezényszóra fordulva vagyunk 
ő [..JA  szája vagyok, mozdulatlanul kell 
állnom, mint egy szobor, ha mozdulok, 
az ajak is mozdul velem, kinyílik és fel
fal engem, vagy szóra nyílik és beszélni 
fog általam, ömleni kezdenek a szavai, 
mert más szavak nincsenek is, csak az ő  
rikácsoló hangja, mert én, én, én tartom 
életben, a vérpiros ruhámmal" (26-27.). 
A száj sajátosságához lehet párosítani a 
különböző szólamok terjedését, a totali- 
tarista rendszerekben e terjedést pedig 
fokozza, hogy a hang, a hangerő uralko
dik a jelentésen (Mladen Dolar).

A család leírása kapcsán e fentihez 
hasonló technikával él Tompa Andrea, 
amikor az anya alakjának élességét és 
a mellette cserélődő férfiak életlensé
gét adja meg. Ebben a viszonyrendszer
ben egyfelől benne van a gyereken ke
resztül értelmezett családkép az anya

hangsúlyos létével, másfelől egy indivi
duum kiemelése, a többi hozzá való mé
rése, igazítása.

A megírt lét velejárója, hogy az írást 
elkövető a neki nem tetszőt bele sem 
szövi anyagába. Ettől függetlenül hi
ba csúszhat a folyamatba, a felügyelet 
a profán szinten sohasem lehet töké
letes. A hibát, azaz az írást létrehozó
nak nem kívánatost az „író” elhallgat
ja, azaz nem hagy nyomot róla, ily 
módon a meg-nem-jelenő akár nagyobb 
súllyal is bírhat, mint a felfedett: „bármit 
ír a négyoldalas újság ártatlannak tű 
nő hamuszürke betűivel, pontosabban 
bármit nem ír, elvégre a hiányt írja [...] 
amit nem ír az újság, csak az létezik, a 
többi hallgatás” (49-50.). Ennek kisebb 
közegben dekódolható volta akkor mu
tatkozik meg a regényben, amikor az 
egyik szereplő két levélváltozat-félesé- 
get ír. E két „levél” gyaníthatóan kevés 
olvasóhoz ju t el, ám a lényeges az, ami 
az egyik levélből hiányzik, és a másik
ban benne van, illetve fordítva.

A megírthoz párosul a felügyelt lét. 
Ennek a kijátszásai az elhallgatások 
mellett a felügyelet olyan tudomásul 
vétele, amely során a felügyelt tudja, 
hogy nem lehet egyedül, így a felügye
lőnek kimond mindent. Ezek a kimon
dások majd terjednek, egyre nagyobb 
körben fogalmazza meg az alany, amit 
csak akar, így a felügyelet érvényét 
veszti. A regényben ez a vevőhöz nem 
kapcsolt telefonba mondás felvetésénél 
érhető tetten.

A megírt lét rendszerében a szabad
ságot, a lét szabadon írását az ószer
hez és a mutatványosok félelmetes vi
lágához köti a regény. Kissé didaktikus 
megfogalmazással is él, amikor így sze
repelteti a szabadság viszonylagossá
gát: „a szabadság kívülről ijesztőbb” 
(162.). E didaktikusságot részint felold
ja a kötet, amikor az 1989 decembere 
utáni napokhoz m ár a megírt lét végét 
és az önnön élet írásához való készülő
dést illeszti. E készülődés és az írás sza
badsága már félelemmel tölti a kamasz 
és felnőtté váló szereplőket (is), hiszen 
m ár nincsen „sorvezető”, amelynek se
gítségével az írást meg lehetne tenni: 
„fél lefeküdni, mert holnap m ár nem éb
redhet fel úgy, úgy, mint eddig, holnap 
m ár válaszolni kell arra, hogy most mi 
lesz” (301.).

Tompa Andrea regényében mindkét 
létet -  a megírtat és az írásra készülő- 
dőt -  ismerő individuumokhoz szól Pán 
tanítása: „Nem kell félni” (8.). E regény 
tétje leginkább abban ragadható meg, 
hogy az élethez kapcsolódó írást egy 
hangsúlyos időintervallumhoz, 1989 
decemberéhez viszonyítja.

Tompa Andrea: A hóhér háza. 
Pozsony, K alligram , 2010.

1Készült a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj tá
mogatásával.
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

X. TIFF: nagyobb, szebb, jobb
A TIFF-szervezők nem politiku

sok, m egtartják  ígéreteiket. A két év
vel ezelőtti TIFF-en megkezdett mo
zimentő akció révbe ért, ha  kicsit 
felemás szájízzel is: az idén sikerült 
befejezni Erdély legnagyobb mozija, a 
K öztársaság (Republica) restau rálá
sát, am i aztán  az új keresztségben a 
még élő színész, Florin Piersic nevét 
vette fel, arculatépítés gyanánt pedig 
a rom án betyárfilm  korszakából válo
gatott karaktereket, fotókat és szlo
geneket. Ugyancsak a TIFF gyám
sága a la tt került vissza a városhoz 
az addig magántőkéből m űködtetett 
Győzelem (Victoria) mozi is, aminek 
ugyan csak az előterét bővítették ki 
— illetve bővítették vissza - ,  de m ár
is jobban néz ki. További helyszínvál
tozás volt az is, hogy a györgyfalvi ne- 
gyedi pláza helyett most a Szászfenes 
felőli m ásik multiplexben vetítettek, a 
három  hagyományos központi mozi és 
a diákművelődési ház mellett.

A Repcsi/Piersic mozi 3D-t is ka
pott, új székeket, új plafont, új borí
tást, a TIFF-megnyitó mégis újból a 
Főtéren felállított nagyvászon előtt, 
szabadtéren történt. A tavalyi rob
banékony hangulatot -  emlékszünk, 
Tudor Giugiu fesztiváligazgató „meg
fenyegette” a kincses város elöljárósá
gát, hogy Budapestre költöztetihet)ik 
a szemlét — viszont felváltotta a kedé
lyes nosztalgiázás: úgy tűnik , minden 
rendben van, nincsen költségvetési 
hiány, m axim ális az összehang -  ami 
nagy szó, így, a véget érni nem aka
ró válság közepén. A fesztivál tizedik 
k iadását jubilálta, úgyhogy egy cso
mó TIFF-közeli ember, a fesztivált az 
évek folyamán segítő jóbarát és szer
vező kapott díszoklevelet, akik kö
zül h irtelen  kettőt ta rtan ék  em lítés
re méltónak: Csomafáy Ferencet, aki 
egyetlen m agyarként lógott ki a sor
ból, valam int a TIFF indulásakor 
még regnáló Gheorghe F unart, aki
nek színpadi jelenlétét érdekes közön
ségreakció fogadta. A hosszúra nyúlt 
megnyitót a legújabb Francois Ozon- 
film, a Potiche című vígjáték zárta. 
A szervezők odafigyeltek arra , hogy 
a szabadtéri helyszíneken inkább kö
zönségfilmeket vetítsenek, így aztán  
a Főtéren és a monostori vásznon is 
efféle „könnyedebb” filmek, vígjáté
kok mentek.

A m ár tradicionális 3x3 szek
ció egyik rendezője a német zseni, 
W erner Herzog volt, akinek a filmjeit 
sajnos viszonylag ham ar „lelőtték” a 
fesztivál első napjaiban -  de legalább 
három  helyett négy volt belőlük (A 
törpék is kicsin kezdték, Fitzcarraldo,

Kaspar Hauser, Legkedvesebb ellen
ségem). Sőt, ha  jól számolunk, akkor 
egyenesen öt, hiszen a két, nagy csin
nadrattával m eghirdetett, különle
ges 3D-vetítés közül is az övé volt az 
egyik. Az Elfeledett álmok barlangja 
a nem is tú l rég (1994-ben) felfedezett 
Chauvet-barlang rajzait já rja  körül -  
a szó szoros értelmében, hiszen a há
romdimenziós filmkép itt nemcsak 
a szórakoz(tat)ást szolgálja, hanem  
szinte tudományos igényeket próbál 
kielégíteni. A lélegzetelállító, akár 
harm incezer éves ábrák  persze nem 
tudnak  megtölteni egy másfélórás do
kum entum film et, így Herzog a saját, 
rekedtesen sztoikus hangon előadott 
barlang-kom m entárjai m ellett m ás
féle leletekről is beszél, és többféle 
szakértő is hozzászólhat a témához. A 
m ásik 3D-s vetítés szintén egy német 
m ester szintén dokumentumfilmje -

ta lán  azért, hogy erősítse azon érvet, 
hogy a 3D nemcsak az olcsó paraszt- 
vakítás eszköze lehet. Wim Wenders 
Pina című filmje a nemrég elhunyt 
koreográfus-táncos P ina Bausch éle
tével és m unkásságával foglalkozik, 
annyira jól, hogy botfülű, falábú em
berek is lenyűgözve tántorogtak ki a 
moziból, sőt az egyik forgalmazó meg 
is vásárolta a filmet hazai terjesztés
re -  ami, valljuk be, dokumentum
filmmel meglehetősen ritkán  történik  
meg.

A TIFF egyik legnépszerűbb szek
ciója a Szupernóva -  ami nem cso
da, hiszen az elmúlt év fesztiválnyer
tes alkotásait hozzák el Kolozsvárra, 
így ju to tt el az idén hozzánk Sofia

XM'EMmoQ'JiÁj
Coppola, Álex de la Iglesia, Mike 
Leigh, Danny Boyle új filmje, de az 
Oscar-díjas, Susanne Bier-féle Egy 
jobb világ vagy a „csak” Oscar-jelölt 
Winter’s Bone -  A  hallgatás törvénye és 
még sok más. A Coppola-lány filmje, a 
Valahol (Somewhere) alapvetően csa
lódás: hét évvel ezelőtti hatalm as sike
re, az Elveszett jelentés receptjét pró
bálja újramelegíteni, ezúttal Stephen 
Dorff-fal, aki állítólag igazából nem
csak eljátszotta a szerepet, hanem  a 
forgatókönyvhöz is alapanyagot szol
gáltatott. Ehhez képest egy konflik
tusm entes, időnként sztoikus hum or
ral megtűzdelt film drám át kapunk, 
amelyből igazából csak a sztár 11 éves 
lányát játszó Elle Fanning lesz szim
patikus. Mike Leigh viszont újból be
bizonyítja, hogy mennyire é rt az em
berekhez: Egy újabb év (Another Year) 
című filmje egy házaspár körül orbi- 
tál, akiknek házába barátok, rokonok

térnek újból és újból vissza, minden
ki a saját problémáival és panaszai
val. Az alapvetően az öregedésről és 
a magányról szóló, mégsem túlontúl 
melankolikus film egyik nagy húzá
sa az, hogy a négy évszak váltakozá
sának  logikája köré szervezett cselek
mény já tékai m iatt valójában csak az 
utolsó percben derül ki, hogy ki a fő
szereplő.

Szintén a négy évszakra és azok vál
tozására rímel a fesztiváldíjazott, de 
valam iért a Határok nélkül szekcióban 
bem utatott olasz alkotás, a Le quatt- 
ro volte. Michelangelo Fram m artino 
filmje első lá tásra  inkább dokumen
tum-, vagy inkább term észetfilm nek 
tűnik , de közelebbi m egtekintésre rá-

Az idei TIFF életműdíjasai: Lucian Pintilie és Jacqueline Bisset
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jövünk, hogy bizonyos részleteket nem 
lehetett nem megrendezni. A film óda 
a természethez, Calabriához, a ha
gyományos életmódokhoz. Egy öreg 
kecskepásztorral kezdődik, aztán  egy 
gyönyörű, metaforikus, halál/születés 
montázs u tán  egy kecskegidával foly
tatódik, hogy majd egy fenyőfa ú tját 
kísérje végig annak  előbb karácsony
fává, aztán  szénné, majd füstté válá
sáig. Egy lassú, kontemplativ, benső
séges humorú, gyönyörű alkotás, am it 
csakis filmszalagról szabadna végig
nézni.

A csendes, „családi” filmekhez kép
est a m ásik végletet Alex de la Iglesia 
Balade triste de trompeta (Szomorú 
trombitaszó) című filmje képviseli, 
amely Velencében Tarantinótól kapott 
rendezői és forgatókönyvírói díjat. A 
becsapósan, történelm i film ként in
duló alkotás nagyon ham ar egy gro
teszk rémálommá változik, amely egy 
beteg szerelmi háromszög képletére 
húz különböző, extrémebbnél extré- 
mebb dram aturg iai és képi megoldá
sokat. Az eredmény egy zsibbasztó, 
irtózatosan húzós, szusszanásnyi időt 
sem hagyó erőszakos és sokszínű fil
morgia, amely jogosan megérdemli a 
tarantinói elismerést is. Helyet kap
ta k  viszont a szekcióban még olyan 
„kisebb durranások” is, m int példá
ul a szerb Oleg Novkovic Beli, beli svet 
{Fehér, fehér világ) című drám ája is -  
és most nem véletlenül mondtam drá
mát, hiszen az ödipális felhangokat is 
rejtegető alkotás felvállaltan és kész
akarva nyúl az an tik  görög tragédiá
ja  logikájához, olyannyira, hogy a kó
rus intézményét is behozza a filmbe: 
a szereplők időnként musicalszerűen, 
de annak  formanyelvét teljesen mel
lőzve a kam erába énekelik a film h á t
tértörténetét, s a végén feltűnik egy 
igazi, mindenféle emberekből verbu
vált kórus is. Az eredmény egy izgal
mas, mai, de dram aturgiailag  suta, 
felemás alkotás lett.

A hagyományos m agyar napról 
m ár annyi minden elhangzott, hogy 
e sorok írója nem ta r t  fontosnak ki
emelni semmit — hacsak azt nem, 
hogy a magyarországi problémák m ár 
Kolozsváron is kibeszélésre kerültek. 
Szőcs Géza m agyar ku lturális állam 
titk á r sajtótájékoztatója u tán  az tűn ik  
valószínűnek, hogy igazi m agyar nap 
legközelebb csak 2013-ban lesz, m ert

kétséges, hogy a jövő évi TIFF-en 
lesznek-e új m agyar filmek. A román 
filmnapok izgalm asabbnak tűntek, de 
idén elm aradt a nagy robbanás, ha 
csak Mitulescu új filmjét, a Cannes-t 
is m egjárt Loverboyt vagy a Periferic 
című filmet nem tekin tjük  annak. A 
rom án újhullám  kifulladni látszik, 
de nem is baj: volt tíz éve, hogy beír
ja  m agát a film történetbe és ez m a
radéktalanul sikerült is. A TIFF-es 
szervezők ezt tudják, s azt is jól felis

m erték, hogy a TIFF m ennyire össze
forrott ezzel az újhullám m al, úgyhogy 
az egész idei fesztiválimázst (a szem
le idei reklám klipjét is beleértve) er
re építették fel -  Corneliu Porumboiu 
Forradalm árokénak  (A  fost sau n-a 
fost?) képi és verbális hum orát felhasz
nálva. Kérdés, hogy nem-e lett túl 
belterjes az egész ezáltal — ha vala
ki egy napilapban TIFF-es sajtótájé
koztató-fotót látott, ak ár azt is h ihet
te volna, hogy valam i focivébé vagy 
kupadöntő van m ár megint. És per
sze azt a legendás filmet is elővették, 
amelytől szám ítva datálják az újhul
lámot: Cristi Puiu 2001-es, A  zseton és 
a beton (Marfa §i banii) című filmjét 
-  díszvetítést szerveztek neki, a ren
dező m esterkurzust is ta rto tt a TIFF- 
en. És éppen Puiu nyilatkozta azt ké
sőbb, hogy szerinte a rom án újhullám

1968-ban kezdődött Lucian Pintilie 
Helyszíni szemle (Reconstituirea) cí
mű filmjével. Az idős rom án filmes 
és színházi legendát, P intiliét amúgy 
-  lehet, hogy épp ezért -  életműdíj
ja l tü n te tték  ki az idén, és levetítet
ték  összes, valaha elkészült filmjét, 
ami elég nagy szó egy ilyen hánya
to tt sorsú (külföldre űzött, majd ha
zatért) rendező esetében. Nem ő volt 
az egyetlen életműdíjas: Jacqueline 
Bisset és Michael York is elismerést

kapott, előbbi jelen volt és személyesen 
is meg tud ta  köszönni a nézői érdeklő
dést (celluloidon pedig egy retrospek
tív Chabrol-vetítés keretében nézhet
tük meg tizenöt évvel ezelőtti énjét). 
És ha m ár elismerés: a fesztivál fődí
já t az idén egy argentin alkotás vitte 
el. Miguel Cohan Nincs viszszaút (Sin 
retorno) című filmje egy autós gázoló 
u táni nyomozásról szól: az apa -  a mé
dia segítségével -  nem nyugszik, am 
íg meg nem találja a tettest; a kérdés 
csak az, hogy valóban az-e a bűnös, 
aki annak  látszik, és hogyan őrölnek 
az igazságszolgáltatás malmai.

Az idei TIFF még nagyobb, még 
szebb, még változatosabb volt tehát -  
kérdés, hogy innen hova lehet tovább
lépni? A nemrég a Filmfesztiválok 
Nemzetközi Szövetségének (FIAPF) 
akkreditációját -  ezt sokan tévesen 
A-kategóriának hívják -  megszer
ző, megkomolyodott fesztivál ugyan
is lá thatóan  kezdi kihízni a várost: a 
Monostoron túl m ár lassan  nincs aho
va nyomulni, a Főtér és környéke tíz 
napig teljesen TIFF-mezbe borult, 
Szebenben és Bukarestben is van
nak TIFF-napok. Kolozsvárnak m in
denesetre jót tesz, ez tagadhata tlan  -  
ak ár európai ku lturális főváros lesz 
belőle, ak ár nem.

A X. TIFF főbb díjai:

A legjobb film (és a legjobb forgatókönyv): 
Sin Retorno  (r. Miguel Cohan, argentin
spanyol, 2010); A legjobb rendezés (megoszt
va): Rúnar Rúnarsson (Volcano, izlandi, 
2011) és Constantin Popescu (P rincip ii 
de viafá, román, 2010); A zsűri különdí- 
ja: La vida  u til (r. Federico Veiroj, spanyol, 
2010); A legjobb alakítás: Elodie Bouchez 
(The Im peria lists Are S till Alive!, USA,

2010); A legjobb operatőr: Linda Wassberg 
(She Monkeys, svéd, 2011); A közönség dí
ja: Oxygen (r. Hans Van Nuffel, belga, 2010); 
Életműdíjak: Lucian P intilie, Jacqueline 
Bisset, George Mo^oi, Michael York, 
M ichele Placido, Marin Karmitz, Oleg 
Mutu; A legjobb román nagyjátékfilm: 
Morgen (r. Marian Cri§an, 2010); A he
lyi verseny fó'díja: Játékszer  (r. Pünkösti 
Laura) és Casa B lanca 1 PM  (r. Octavian 
Fedorovici), különdíj: Óda  (r. Péter Anna).
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Miguel Cohan: Nincs visszaút (Sin retorno) -  a fesztivál fődíjas filmje
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A 2011-es TIFF m agyar szem m el 
F ilm g y á rtá s  a v ilá g  v ég én
Sosem volt ilyen gazdag felhozatal ma

gyar filmekből a Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválon, mint az idén -  vala
mi hasonlót nyilatkozott a TIFF Magyar 
Napjának keretében bemutatott alkotáso
kat válogató szakember a tizedik alkalom
mal megrendezett és magát Közép-Európa 
egyik legrangosabb filmes eseményévé 
„kinövő” szemlén. Nem tudni, a szomszéd
ság iránti kötelező udvariasságon kívül 
mi indokolhatta ezt a felsőfokú fogalma
zást (már ha valóban ezt mondta, és nem 
sarkította-ferdítette el szavait a média, 
mint az gyakorta szokása): a fesztivál ma
gyar szekciója semmivel sem tűnt válto
zatosabbnak vagy „izmosabbnak”, mint a 
korábbi kiadásokon megszokhattuk, sőt, 
egyes évekhez képest mintha szegényedett 
is volna — sietek hozzátenni, hogy pusztán 
mennyiségi, és nem minőségi értelemben. 
Hiszen a fesztivál közönsége megtekint
hette néhány igen jeles magyar filmalkotó 
új munkáját: levetítették Tarr Béla (A tori
nói ló), Fliegauf Benedek {Anyaméh), Groó 
Diána (Vespa), Miklauzic Bence (A zöld 
sárkány gyermekei), Vágvölgyi B. András 
(.Kolorádó Kid) vagy Till Attila (Csicska) 
legfrissebb filmjeit. Az erdélyi magyar 
film barátai számára jó hír, hogy a korábbi 
években a TIFF szinte állandó vendégének 
számító Lakatos Róbert mellé egy újabb, 
fiatal(abb) rendező-tehetség is „felzárkó
zott”: Jakab-Benke Nándor Antigonéja -  
amelyről a Helikon május 10-i lapszámá
ban közöltünk kritikát -  az időközben 
nemzetközi elismertséget szerző szem
le révén az eddiginél jóval szélesebb pub
likumhoz juthatott el, és a hírek szerint 
meglehetősen pozitív fogadtatásban része
sült. (Zárójelben jegyzendő meg, hogy az 
„erdélyi magyar film” fogalmát igencsak 
nehéz körülhatárolni: a romániai magyar 
alkotói műhelyekben születő filmek több
nyire román és/vagy magyar állami pén
zekből készülnek, s az ingatag, alig léte
ző intézményi háttér miatt mindkét ország 
filmgyártásának „mostohagyermekeiként” 
kezelik őket. Hovatartozásának problé
máját jól jelzi, hogy például a Kolozsváron 
élő Lakatos Bahrtalo! című filmje a TIFF 
2009-es versenyprogramjában magyaror
szági produkcióként szerepelt...)

A 10. TIFF magyar programjának 
„szupernóvája”, legnagyobb érdeklődés
re számot tartó produkciója kétségkívül 
Tarr Béla új — természetesen fekete-fe
hér -  filmje, A torinói ló volt. S ez akkor is 
igaz, ha az egyébként sokat látott s a mű
vészi határátlépések tekintetében meg
lepően edzett fesztiválközönséget némi
képp megosztotta a magyar rendező új és 
— nyilatkozatai szerint — utolsónak szánt 
filmje. És ez rendjén van így. Tarr film
jét (filmjeit) nehéz a szokványos primér 
mozgókép-befogadási módszerekkel meg
közelíteni, az élményt aligha lehet a „tet- 
szik-nem tetszik” fogalompár mentén le
írni. Még a megvadult cinefilek között is 
akadnak olyanok, akik rossz néven ve
szik, ha hosszú-hosszú percekig kell néz
niük, amint két ember sötétben és némán 
majszol egy szem főttkrumplit, miközben
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odakint süvít a szél és amúgy nem törté
nik az égvilágon semmi. Hát persze hogy 
nem történik, hiszen a Tarr-film éppen er
ről szól: a semmiről, a semmivé válás mo
noton és tragikus folyamatáról. Üzenete 
— anélkül, hogy trivialitásokba bocsátkoz
nánk -  nagyjából eképpen foglalható ösz- 
sze: a világ pusztulásra van ítélve. És en
nek megfelelően el is kell pusztulnia, Tarr 
tehát megrendezi a teremtést, visszájá
ra fordítva: a világ vége hat napban elbe
szélve. E hat nap alatt a mindennapok ap
ró, rutinszerű cselekvései tagolják az időt, 
az evés, ivás, vízhordás, a már-már rituá
lis öltöztetés, apa és lánya zárványszint
re csupaszított élete az állandó szélvihar 
tépázta pusztaságban. (Csak érdekesség
képpen: három szélgép és egy helikopter 
jelenléte biztosította a szüntelen orkánt.) 
Miközben kiszárad a kút, kialszik a fény, 
a ló nem mozdul az istállóból, az ételt sem 
fogadja el; a visszafojtott, lappangó ter

mészeti csapás erejével közelgő apokalip
szis idejét csak egy-két váratlan mozzanat
-  a szomszéd látogatása, a cigányok érke
zése, a bibliaolvasás -  szakítja meg, de a 
pusztulás, a végítélet csak úgy megtörté
nik. Nagyon lassan, de annál biztosabban. 
Súlyos, hömpölygő, repetitív szerkezetű és 
biblikus hangulatú mű A torinói ló, amely
-  hasonlóan Tarr korábbi filmjeihez — na
gyon sokat köszönhet Víg Mihály konge- 
niális filmzenéjének és a hangsávnak ál
talában. Nem tudom, elhiggyem-e Tarr 
Bélának, hogy ezzel a filmmel lezárta az 
életművét, de az biztos, hogy A torinói ló 
alkalmas a végszó kimondására.

A világvége-hangulatnál maradva, ide
kívánkozik néhány megjegyzés Fliegauf 
Benedek Anyaméh (Womb) című opuszárói, 
amelyet egyébként nem a magyar prog
ram keretében, hanem a Határok nélkül 
nevű szekcióban vetítettek. Fliegauf első 
angol nyelvű, nemzetközi koprodukcióban 
készült filmjének történetét egyfajta időt- 
lenített tengerparti térbe helyezi — a fiatal 
(vagy már inkább középgenerációs) ma
gyar rendező atmoszférateremtő képessé

ge lenyűgöző, kékes szürke árnyalatokban 
játszó képei egyszerre keltik a végtelenség 
és az elszigeteltség érzetét. Kár, hogy ezt 
a kiüresített, alapelemeire redukált, va
rázslatosan időn túli teret nem egészen 
tudta „belakni”: a csodálatos Éva Greent 
ugyan sátántangónyi hosszúságban is ké
pesek lennénk nézni, akkor is, ha törté
netesen nem csinál semmit, de ez mégis 
csak kevés a boldogsághoz, akarom mon
dani, a katarzishoz. Adott ez a szép, fia
tal nő, aki elhatározza, hogy gyermekkori 
pajtását, későbbi szerelmét annak ellené
re megtartja az életnek, hogy a fiatalem
ber elhunyt autóbalesetben. Szívszorító, 
melodrámai szituáció ez, amely — egyelő
re, de talán már nem sokáig -  a tudomá
nyos fantasztikumban oldódik fel és meg: 
a lány klónoztatja a fiút, kihordja, meg
szüli, felneveli és a végén, igen, lefekszik 
vele. A saját gyermekével, aki egyben az 
egykori szerelme is: nos, a rendező olyany- 
nyira elragadtatta magát ettől a merész
nek tűnő ötlettől, hogy elfelejtette közben, 
mit is akart mondani. Meg hogy miért. 
Tabudöntögetés céljából? Az ember labo

ratóriumi reprodukálásának morális di
lemmájáról beszél? Az örök szerelemről 
vagy a szerelem végzetes egoizmusáról? 
Fliegauf készített egy megragadóan szép 
filmet, amelyben úgy tesz, mintha monda
na valamit -  de a megszülető mintha-gon
dolat elakad valahol útközben.

Illendő lenne a Magyar Nap napfénye
sebb oldaláról is szólni néhány szót, de 
úgy tűnik, a magyar filmgyártás mostan
ság még leginkább közönségbarát pillana
taiban sem tud valóban vidám lenni. Itt 
van például Dömötör Tamás Czukor Show 
című filmje, amelynek médiakritikája erő
sen körmönfont, hiszen ugyanazokra a be
fogadási mechanizmusokra épít, amiket 
elvileg leleplez -  nem csoda, hogy ennek 
a roppant szórakoztató filmnek a végén is 
eldördül egy fegyver. Meg hát derűlátásra 
egyelőre csak mérsékelten lehet okunk: a 
magyar filmgyártás jelenlegi zavaros, át
meneti állapotát tekintve, úgy tűnik, szűk 
esztendő következik. TIFF Magyar Nap: 
találkozunk 2013-ban?

PAPP ATTILA ZSOLT

Fliegauf Benedek: Anyam éh (Womb)
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%Ó(D(L X -
A nagy indiánregényeket idéző, vadnyugati hangula

tú borító csak fokozta azt a roppant kíváncsiságot, ami 
Grendel Lajos A modern magyar irodalom története című 
könyve kapcsán elfogott. Azt hittem, ezzel irodalmi éle
tünk népes családjában mindenki így van, de csalódnom 
kellett. Kevesen és keveset írtak erró'l a könyvről -  leg
alábbis eddig -, ami, úgy hallottam, a szerzőnek nagy szo
morúságot okozott, joggal. Mert ugyan melyikünk vállal
kozna ma arra teljesen egyedül, Pozsonyból, aktív íróként 
és egyetemi tanárként, hogy az, ún. „Spenót” és „Sóska” 
tizenkét kötetének monumentalitása mellett, illetve a 
Magyar irodalom történetei (újabban ez meg „Saláta” né
ven fut) körüli viták után egységes narratívában, egyetlen 
ötszáz oldalas könyv keretei között gondolja el a magyar 
irodalmi modernség történetét? Megjegyzem: hasonló me
todológiai szkepszis tükrözó'dik Fried István Magyar iro
dalom (történet) című, szintén 2010-es könyvében.

És különben is; mi az oka ennek a hálátlanságnak? El 
vagyunk látva talán nagyszerűbbnél nagyszerűbb modern 
magyar irodalomtörténetekkel? [...] Vagy a Jauß nevével 
fémjelzett, korántsem problémátlan „paradigmaváltás” óta 
irodalomtörténetről nem is beszélhetünk? És végül: szük
ségünk van-e irodalomtörténetre, van-e egyáltalán vala
ki, akinek szüksége volna rá? De ezek persze csak költői 
kérdések egy nem-költőtől. A magam részéről úgy látom, 
kimondottan modern magyar irodalomtörténetre van 
szükségünk; és volna szükségünk rá minden évben, de leg
alábbis ötévente biztosan. Mert ötévente revideálnunk kel
lene összes állításainkat, ahogy erre Kosztolányi Dezső a 
Nyugat hasábjain már 1914-ben rámutatott. Újra és újra 
föl kellene tennünk -  értelmezőközösségként és egyénileg 
is -  bizonyos kérdéseket. Ezt tette meg most egy író.

Máris adódik a következő kérdés: írói kérdéseket tett föl 
ez a, író, vagy irodalomtörténészi kérdéseket? (És persze: 
létezik-e érték- vagy minőségi különbség a kettő között? 
Legitimebb-e bármelyik a másiknál?) Anélkül, hogy a zá
rójelek közé (vissza)szorított fölvetésekre felelnék, Grendel 
Lajos új könyvének problematikáját és egyben legfőbb bi
zonyító erejét annak a feszültségnek a megmutatásában 
jelölném meg, amely a professzionális irodalomtudomány 
és a nyelv művészei között indukálódott a huszadik század 
folyamán. [...]

Mindent egybevetve: ami megakadályozta ennek a nagy
ra törő munkának igazi sikerét, az -  a könyv olvastával úgy 
látom — elsősorban nem Grendel Lajos hibája. A magyar és 
nemzetközi tudományosság ugyanis az utóbbi ötven év so
rán végképp elvette mindannyiunk kedvét, bátorságát, de 
talán még a lehetőségét is annak, hogy (akármilyen) iroda
lom-történetet írjunk. „Maradt a semmi.” A semmire vonat
kozó kérdés azonban -  miként arra Heidegger Mi a metafi
zikai című írásában rámutatott -  minket, kérdezőket tesz 
kérdésessé. Minden kritikus megjegyzésünk ellenére két
ségbevonhatatlan tehát, hogy e kínos szkepticizmus kö
zepette rengeteg energia, kitartás és — Kukorellyt idézve, 
ahogy a szerző tette előszavában -  „nem kis pofa" kellett e 
munka létrehozásához. Engem mindenesetre megnyugtat, 
hogy vannak még irodalmi közösségünkben ilyen személyi
ségek -  s cseppet sem találom meglepőnek, hogy éppen írók 
-, akik vállalkoznak arra, amiről a tudós társaságok már 
régen lemondtak ilyen vagy olyan, vélt vagy valós indokok
ra hivatkozva. Őszintén remélem, hogy a kötetnek lesz má
sodik kiadása, melyben a remekbe szabott írói kompetencia 
csak a szintézis esztétikus, élményi prózanyelvére fog fi
gyelni; a bibliográfiát majd összeállítják hangyaszorgalmú 
filológusaink. így lesz az ilyen könyv valóban bestseller, s 
azt hiszem, ebben áll a magyar irodalomtörténet jövője.

SOLTÉSZ MÁRTON: N y u g a t  é s  v a d n y u g a t .  Utószó 
Grendel Lajos modern m agyar irodalom történeté
hez. BÁRKA, XIX. 2011/3.

-  LA

ZENE ÉS HIT
...m ert a Tavasznak harsogás a dolga

... jut eszembe a költő vers
sora. De ki a költő? Talán 
Ady? Töprengek a vers címén. 
Kinyitom Ady-verskötetemet: 
Vulkánok és szívek, olvasom az 
588-ik alján. Ezt a verset nem is 
ismerem -  döbben belém a felfe
dezés ujjongása, öröme. Tudom, 
hogy valamiért pont most kellett 
találkoznom ezzel a költemény
nyel. De a belső kényszer hatal
mának engedve én a tavasz szót 
keresem az elém táruló hosszú 
versben. Ahogyan lenni szokott, 
nem találok egyetlen utalást sem 
a tavaszra. Bezzeg máskor csak 
úgy ömlenek felém Ady tavasz
szavai. Helyettük a nyár dicsére
tére bukkanok: „Olyan hitek, bű
nök, szerelmek útján / Járjak az 
utolsó jaj-percig, / Miként eddig 
küszködve jártam, / De egy gyö
nyörű Nyárban.” (A régi Isten) 

Miért keresem a verssort a ta 
vaszról? Mert gondolatban átfor
málom máris: a Tavasznak har
sogás a HITE. Beethoven Első 
szimfóniáját játssza egy na
gyon fiatal zenekar. A muzsiku
sok zöme huszonéves, de mintha 
még fiatalabbak is lennének kö
zöttük. A TAVASZ ZENEKARA, 
ötlik fel bennem a gondolat. 
Diákzenekart már sokat lát- 
tunk-hallottunk. Miért lenne ez 
más, mint a többi hasonlóan jó 
zenekar? MERT KARMESTER 
NÉLKÜL JÁTSZANAK. Én még 
sohasem láttam olyan zenekart, 
amely egy teljes szimfonikus 
hangverseny műsorát önmaga 
kreálta volna. Itt, most minden
ki mindenkiért felelős, hogy fel 
ne boruljon a zenekar játéka. És 
ez nem is JÁTÉK. Óramű pontos
ságot igényel, és miközben a ma
ximális precizitást követi, még 
a kifejezésre is összpontosítania 
kell minden egyes játékosnak. A 
vonósok nem bújhatnak el a „tö
megben”, a fúvósok kis hibája is 
rendkívüli felfordulást okozhat 
(van rá példa bőven karmesterrel 
játszó zenekarok esetében is). És 
EZ a zenekar egymásután játsz- 
sza az Első, az Ötödik, a Hetedik 
Beethoven-szimfóniát. Hatalmas 
tempóban, szinte őrjítő erővel 
emelve ki olyan részleteket, ami
ket eddig inkább csak elmosódot
tan, nagy rá- és odafigyeléssel le
hetett kihalászni a hangzásból. 
TAVASZ, HARSOGÁS, HIT, ez 
árad muzsikálásukból. Érzem, 
többről van szó. Ez a nemze
dék az úgynevezett nyolcvana
sok nemzedéke, 1980 körül szü

letetteké, Stravinsky, Bartók 
az 1880-as generációt fémjelzik. 
Beethoven az 1780-as nagy ge
nerációt. Nem véletlen, hogy ez a 
két elem, két hasonló generáció, 
a Beethovené és a most harminc
éveseké összetalálkozik az idő 
tengerében.

Hallgatom a karmester nélküli 
zenekar Ötödik szimfónia-előadá
sát, és most értem, miért is talál
tam rá a Vulkánok és szívek című 
Ady-versre: „Tűzokádó haragos 
hegyek, / Most értem meg talán- 
talán, / Mért keresi olykor dühös 
mély szátok / Káromkodó lánggal 
az Eget. // Ilyenkor a Föld szive 
dobog / S kérdi a vélt Hatalmast, 
/ Hát fiai Isten-arccal és hittel / 
Nem lehetnek soha boldogok?” 
Ennél szebb programot nem is le
hetne ehhez a szimfóniához hoz
zá „komponálni”.

Jó és hasznos dolog zenehall
gatás közben kinyitni egy köny
vet, legyen az költeménykötet 
vagy próza. Hittel hiszem, hogy 
amit találunk, az egyben a zene 
üzenete is, nemcsak az író-köl
tőé.

Közben már a Hetedik szim
fónia szól, a legfantasztikusabb 
mélységeket-magasságokat be
járó a kilenc szimfónia galaxisá
ban. „A Föld szive őrülten dobog, 
/ Embernek lenni ma nehéz, / De 
vulkánok s szivek lenti dühé
re / Az ostromolt Ég csak moso
lyog. // Mindent megkapott a Föld 
fia, / Szívet, fájást, halált, hitet, 
/ (Csituljatok égő szivek s vulká
nok) / Meg kell mégis majd javul
nia.”

Úgy vonult el előttem ez a 
hosszú hangverseny, mint vala
mi vulkánkitörés, annak min
den erejével, fény-, és tűztenge- 
rével. A műsor végén izgatottan 
kerestem, hogy mit is láttam, ki
ket hallottam. A gyorsan elkap
kodott feliratokból nagy nehe
zen kihámoztam, hogy a Dijon-i 
operazenekar tagjaiból formált 
együttest hallottam. A zene
kar neve LES DISSONNANCES 
(A DISSZONÁNSAK), a másik
tól ELTÉRŐK, A MÁSOK. Még 
kétszer hallgattam meg őket: 
HITET merítettem belőlük. 
Ady versének zárósorai szerint: 
„Most fog kapni az ember vala
mit, / Csodásat, szépet és nagyot 
/ Vagy semmit. Vagy az Ég igaz 
jutalmát, / Legyen olykor víg, 
míg lent lakik.”

TERÉNYI EDE
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A z Erdélyi Magyar írók Ligája és 
a kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör 1986. január 1. után született, kö
tettel nem rendelkező alkotók részére 
próza és vers műfajban irodalmi pályá
zatot hirdet. A kiírók mindkét kategó
riában elsó', második és harmadik díjat 
osztanak, 2000, 1000 és 500 lej összeg
ben. A pályázóktól prózában legföl
jebb 20.000 leütésnyi (tíz gépelt oldal) 
közöletlen anyagot, versben tíz közület
ien verset, illetve pályázatukhoz csatolt 
életrajzot kérnek, 2011. október 31. ha
táridővel, a bírálók. A pályázati anya
got az emilpalyazat@gmail.com címre 
várják. Eredményhirdetésre -  a díjazot
tak bemutatkozásával egyetemben — az 
Erdélyi Magyar írók Ligájának 2011. 
december 10-én Kolozsváron tartan
dó, X. Díjkiosztó Gálaestjén kerül sor. A 
pályázati kiírást a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja.

Nyolcvanhét éves korában elhunyt 
Jorge Semprún spanyol író, egykori kul
turális miniszter. Az írót június 7-én ér
te a halál. Semprún többnyire franci

ául írt, de következetesen spanyolnak 
vallotta magát. A spanyol polgárháború 
után Franciaországba menekült. 1943- 
44-ben bekapcsolódott a francia ellen
állási mozgalomba, de elfogták és a bu- 
chenwaldi lágerben tartották fogva. 
Ezekből az élményekből született vi
lághírű regénye, A nagy utazás (1963). 
1945-től a Franco-rendszer bukásáig is
mét Franciaországban élt, azután visz- 
szatért hazájába. Közben, 1945-64 kö
zött tagja volt a spanyol kommunista 
pártnak, de hamarosan konfliktusba 
került a mozgalommal, s végül kizárták. 
Innen ered másik nagy témája, a kom
munizmus eszméinek és módszereinek 
csődje a Nyugat baloldali mozgalmaiban 
(a téma legismertebb feldolgozása A há
borúnak vége című Resnais-film forgató- 
könyve). Semprún 1988 és 1991 között 
spanyol kulturális miniszter volt, szá
mos irodalmi kitüntetés birtokosa.

Változatos irodalmi és zenei műsorral 
ünnepelte kilencedik születésnapját a 
kolozsvári Bulgakov Irodalmi Kávéház, 
június 16. és 19. között. A háromna
pos rendezvénysorozat keretében fiatal 
írók, költők -  Bálint Tamás, Gáli Attila, 
Horváth Előd Benjámin, Potozky László,

Székely Örs, Varga László Edgár és Vass 
Ákos -  tartottak felolvasóestet, Muszka 
Sándorral pedig írói esten és stand up 
comedy előadáson is találkozhattak az 
érdeklődők. Bemutatták Lakatos Mihály 
Bolhaszerenád és Márkus András A ko
lozsvári orgia című új köteteit. A szüle
tésnapi fesztivált koncertek és hajnalba 
nyúló táncos-zenés rendezvények színe
sítették.

K ihirdették a Prima Primissima 
Díj tíz kategóriájának idei jelöltjeit. Az 
idei díjakra rekordmennyiségű jelölés, 
csaknem ötszáz javaslat érkezett, a leg
több (68) a magyar színház és filmmű
vészet kategóriában. A Demján Sándor 
üzletember és a Vállalkozók Országos 
Szövetsége által alapított díj tíz kategó
riájában — a hagyományoknak megfele
lően -  három-három jelölt szerepelhet a 
listán, közülük kerülnek ki a december 
2-i díjátadó gálán a 2011-es év „primis- 
simái”. A magyar irodalom kategória je
löltjei idén Bereményi Géza író, dalszö
vegíró, filmrendező, Csukás István író, 
költő és Szakonyi Károly író, drámaíró.

-MI

Arab közmondás
VÍZSZINTES
1. A rab közm on d ás e lső  része . 14.

Hócsalán. 15. USA tagállam. 16. Abban 
az irányban. 17. Egykori hordómérték. 
19. ..., missa est. 21. Svájci folyó. 22. 
Keleti táblás játék. 23. Voznyeszenszkij 
poémája. 25. Pubban kortyolják! 27. 
Káté! 28. Gépet kenő. 30. Gyanús ügy
be keverő. 32. Vissza: „sípos” mitológi
ai alak. 33. Cégforma (rövidítés). 35. A 
rádium vegyjele. 36. Zavartan ázó! 37. 
Legendás indiai király. 39. Kaukázusi 
falutípus. 41. Masz-szőr. 43. Tiszteletet 
parancsoló. 44. Hiszekegy. 46. Az oxi
gén, az ittrium és a szén vegyjele. 47. 
Szilvát szárít. 50. A jód, az oxigén és a 
kálium vegyjele. 51. A lengyel pénznem 
rövidítése. 53. Arrafelé! 54. A jód, a bór 
és az urán vegyjele. 55. Rajthoz áll. 57. 
Lenti helyen gátba ütközik. 59. Egy a 
végein! 60. ... an der Thaya; osztrák vá
roska. 62. Hiszen (népies). 63. Sínszélek! 
64. ... Pót; kambodzsai politikus. 66. „... 
vonat most van indulóban” (nóta). 68. 
Magyar író (András). 69. Heves megye 
székhelye. 71. Keleti eredetű, ritka női

név. 73. Római este! 74. Arab közmon
dás harmadik, befejező része. 

FÜGGŐLEGES
1. Tullia d1...; olasz költőnő. 2. 

Kozmetikai szer. 3. Mosópor márká
ja. 4. Sír, népies szóval. 5. Kettőzve: ap
ró, ropogós édesség. 6. Odett beceneve. 
7. Katonai szövetség. 8. Angol névelő. 9. 
Az Arno partjai! 10. A tantál vegyjele. 
11. Időmérő eszköz. 12. Mezőgazdasági 
erőgép. 13. Adóssággal rendelkező. 18. 
Mulattat. 20. Megértető. 23. Bojt köze
pe! 24. A másikat. 25. Athén levegője! 26. 
Középen beás! 29. Gyógyszertár, régies 
szóval. 31. Vízben lebegő tárgyra tempó
zik. 34. Arab közm ondás m ásod ik  ré 
sze . 38. -kod, -..., -köd. 39. Igen, csehül. 
40. Keskeny, hosszú faáru. 42. Igen, an
golul. 44. Kamrát tisztít. 45. Buzogva fö
vő (étel). 48. Heves megyei településen 
lakik. 49. Szárnyashús. 52. Mauna ...; 
vulkán Hawaii szigetén. 53. Mint, né
metül. 56. Beőrlő! 58. Latin kettős betű. 
61. Testünk motorja. 65. Titkon figyel.
66. Angolna, angolul. 67. Légióegység. 
68. Mohamedán fejfedő. 70. Orsó közepe!
71. A lutécium vegyjele. 72. Juttat. 73. 
Azonos betűk.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  11. számá
ban közölt Veszedelmek 
című rejtvény megfejté
se: Az előrelátott veszély 
félig elkerült veszély. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége @ nka Co Kolozsvár Város Tanácsa 
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