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M ikes K elem en 1690 -  1761

•  Szakács István  Péter: „A lélek  ragasztószere”
•  P áll Lajos versei
•  S igm ond István: M olekulák 13.
•  F ried  István  Szántó G yörgyről
•  Szántai János: Jan csó  90
•  A NAGY KILOM ETRIK

EGYED EM ESE

R odostó , 1760. okt. 4.
Mikes Kelemen, 
játékosság, fájdalom, 
szeretet m in t reménység, 
rossz kegyelemkenyérség.
Nem leló'dik teste sem, 
könyvet írt nagy kedvesen, 
mókázott, ha szíve fájt, 
nem éltette a királyt, 
polszki, franszé, türkije, 
mindenkije senkije.
(A valakihez szólás, hírteremtés, 
a lélek m in t esthajnal
csillag, látszik.
A  tollszár honi szavakat virágzik.)
A z  elfogadás, a kérdés, a kérés.
A z  engedelmes lét, 
szolgálatvégzés.
Kinek szolgálok, hol vagyok, mivégre? 
Vettettünk egy-egy sors 
Tekirdegébe.

Családi kör, baráti kör: 
helynévben
felismerhető' ismeretlenségben.

Vonzalmak álmélkodó vizsgálása, 
a bosszankodás vissza nem fojtása, 
a visszatérés (eszme) 
vállalása -  
elhallgatása.
Visszatérés a közlés ritmusához, 
lélegzetizmusához, 
széleken levés, 
utolsómohikánság, 
uradalom helyett unadalom, 
magyarok (utcája): homlok faváza, 
magyarok (kútja): márványkőlapok, 
platánpár, voltság, leszség, 
lelkesült nincstelenség.
Galata Péra tiltás, 
titkos hűség, halk hívás.

(Elvitt nem lelt magunkról: 
levelezz! tavaszunkról!)

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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S Z A K Á C S  IS T V Á N  P É T E R

„A lélek ragasztószere”
Roskatag faházak, keskeny u t

cácskák, porlepte olajfák, ciprusok. 
Na meg a tenger örökös mormolása, 
ahogy az versben is írva vagyon. Ez 
Rodostó, a száműzetés szimbólumává 
vált török település. A szultán kegyel
méből itt, a M árvány-tenger partján  
állapodhatott meg végre a kuruc sza
badságharc leverése u tán  fél Európát 
bebolyongó II. Rákóczi Ferenc fejede
lem és udvara.

A v iharvert kuruc generálisok és 
m iniszterek társaságában ta lá lunk  
egy lányos ábrázatú, szelíd tek in te
tű  fiatalem bert is: Mikes Kelement. 
(Legalábbis ilyennek m utatja őt az if
júkorában készült festmény.)

Mikes Kelemen a háromszéki 
Zágonban született reform átus közne
mesi családban. Egyéves volt, amikor 
kuruc érzelmű édesapját, Mikes Pált 
a császári hadak  vezetője, Heisler 
generális ha lálra  kínoztatta. 
Édesanyja újra férjhez menete
le u tán  a család katolikus h it
re té rt. A diák Mikes a jezsui
ták  kolozsvári konviktusában 
tanu lt, s rokona, Mikes Mihály 
tábornok közbenjárására ke
rü lt a fejedelem mellé belső 
szolgálatra. Az évek folyamán 
apródból főkam arássá avan
zsált. Rákóczit mégsem poli
tikai meggyőződésből követte 
az emigrációba. Az irán ta  ér
zett tisztelet és szeretet kész
te tte  erre -  az életét végzetesen 
megváltoztató -  lépésre. Mert 
Törökországból nem volt vissza
út. „Ex Turcia nulla redemp- 
tio”, am int azt hosszú évekkel 
később klasszikus tömörség
gel tu d tá ra  adta M ária Terézia, a fess 
m agyar testőrírókat amúgy igencsak 
kedvelő osztrák császárnő. így aztán  
Mikes Kelemen a bujdosók közül utol
sóként itt halt meg pestisben 1761- 
ben.

E lzártság, egyhangú élet, idegen- 
ség és örökös honvágy. Lelki és fi
zikai nélkülözések, hiányok. Ezt éli 
meg nap m int nap Mikes a száműze
tésben. Kell-e ennél több a búskomor
sághoz, az önfeladáshoz, a lélek szét
hullásához? A kérdés term észetesen 
provokatívan költői. Mégis ezek a kö
rülm ények já tszottak  közre végső so
ron abban, hogy a fejedelem titk á rá 
ból, hivatalos szövegek fogalmazójából 
szépíró váljék.

Távol a szülőföldtől, szeretteitől, 
akikkel nem ta r th a tta  a kapcsola
tot, a szám kivetettség léleknyomorí
tó v isszhangtalanságában Mikes kü

lönös játékba fog. Még franciaországi 
tartózkodása idején ism erkedett meg 
az irodalmi levél sajátos változatá
val, a lettre-familiére-rel. Ezeket á lta 
lában különböző nemű rokonok írták  
egym ásnak, majd gyűjteményekben 
publikálták, hadd szerezzenek tudo
m ást a kíváncsiságra hajlamos olva
sók is a m agánéletük fordulatairól. A 
műfaj jellemzői a társalgó hangnem, 
a bizalmas jelleg, a könnyed, elegáns 
gondolatszövés, a választékos nyelv- 
használat. Mikes székely mesélőte
hetségéhez, észjárásához kiválóan 
passzolt ez a megnyilatkozási forma.

M ár csak egy levelezőtársra van 
szüksége, akivel kedvére cseveghetne 
ügyes-bajos dolgairól, a száműzöttek 
mindennapjairól, a fejedelem foglala
tosságairól. Egy kedves, művelt női 
rokonra, ak it tanulságos és szórakoz
tató történetekkel trak tá lh a tn a , aki

vel élcelődhetne, bizalm askodhatna, 
s akinek ugyanakkor elpanaszolhat
ná gyötrő honvágyát. Aki félszavak
ból is megértené őt, vigasztalná, erőt 
adva neki sorsa elviseléséhez ebben a 
szám ára darabjaira  hullott világban. 
Mivel ilyen hölgy nem volt kéznél, ki 
kellett ta lá ln ia  egyet. így ölt teste t a 
képzeletében P. E. grófnő, aki szintén 
török földön, Konstantinápolyban la
kik. (Mellesleg a fantáziaszülemény 
olyan hitelesre sikeredett, annyira va
lóságosnak tűn ik  a levelek szövegvilá
gában, hogy évtizedeken át k u ta ttak  
u tána  az irodalomtörténészek.) Maga 
Mikes negyvenegy éven keresztül ír ta  
váltakozó kedvvel és ütemben leveleit 
„nénékájának”, megteremtve a fiktív 
irodalmi levél műfaját a m agyar iro
dalomban. A levélgyűjtemény 1717 és 
1758 között keletkezett, dátum m al el
látott, változatos témájú, több műfaj

(emlékirat, napló, útleírás, anekdota) 
ötvözetéből készült darabjait a köl
csönös hivatkozások, egym ásra u ta lá 
sok fűzik egybe. A Törökországi leve
leken -  számos alkotással ellentétben 
-  nem fogott az idő. Szerzője ugyan
is ism erte a jó levél írásának  titkát: 
„Csaknem minden ember ír levelet, 
de nem minden tud olyat írni, hogy 
tessék. Vannak olyasok, akik leírják, 
am it ak arn ak  mondani, de a’ csak 
száraz, sótlan és ízetlen; némelyek pe
diglen legkisebb dolgot is úgy fel tud
ják  ékesíteni, olyan ízt adnak annak, 
hogy tetszik. Megbocsásson a kéd ve
res orcája, hogy megpirítom, de kevés 
asszony és férfiú tud olyan szép leve
leket írni, m int kéd, amelyek úgy te t
szenek az elmének, valam int a szép 
és jóízű étek a szájnak.” (56. levél) 

Mikes m agányt és idegenséget ol
dó játékos szerepjátszása a modern 
és posztmodern kor irányába mu
tat. Irodalm unkban Kosztolányi Esti 
Kornélja, Krúdy Szindbádja, Weöres 
Sándor Psychéje, KAF alteregói a sze
repjátszás megannyi játékos megnyil

vánulásai, akárcsak  a szám
űzetésben tá rsa t jelentő „édes 
néne”.

Mikes Kelement a sors a fog
sággal felérő szám űzetésért 
cserébe az írás szabadságával 
ajándékozta meg. K éziratait 
cenzor nem fürkészte, nem 
kellett ta r ta n ia  az írástudók
ra  mindig is görbe szemmel te 
kintő hatalomtól. Azt ír t és 
úgy, ahogy a lelkiismerete ta 
nácsolta. Tapasztalatai a világ 
gyarlóságára figyelmeztették, 
ugyanakkor h itt a gondvise
lés működésében is. Ezt az el
lentm ondást hum orral kezelte. 
„A humor kincse lakozott ben
ne (...) az a humor, mely a nagy 
dolgokat kicsinnyé teszi, a k i

csinyeket naggyá, s ezzel hangsúlyoz
za minden jelenség viszonylagos vol
tá t (...) az a humor, mely nem ötlet és 
elmésség, hanem  a nedű, a lélek ra 
gasztószere, az a humor, mely nélkül 
írás csak csörgő papiros” -  jellemez
te találóan Kosztolányi Dezső a Pesti 
Hírlap hasábjain 1935-ben.

Ez a látásmód te tte  lehetővé Mikes 
Kelemen szám ára, hogy bárm iről is 
írjon, az szellemes és találó legyen. 
Egy bölcs ember cseveg velünk a világ 
megmosolyogni való furcsaságairól. 
Az 55. levélben például a gondviselést 
igencsak rendhagyó formában jeleníti 
meg. A történet egy francia nő életét 
meséli el, ak it előbb egy bíró íródeák
ja  a k a rt feleségül venni: „Elég a’, hogy 
az íródeák vígan volt ebéd felett, és 
ebéd u tán  táncban viszi a m átkáját, 
aki is a tánc közben, örömiben vagy

» » » » » »

A zágoni Mikes—Szentkereszty-kúria
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miképpen, egy kis szelet ta lá lt bocsá
tani. Az íródeák azt meghallván, el- 
szégyenli magát, és az a kis szél úgy 
meghidegítti benne a szeretetet, hogy 
a táncot elhagyja, és megizeni a m át
kájának, hogy ellene mond a véle va
ló házasságnak, és térhez mehet, ak i
hez neki tetszik. Elítélheti kéd, hogy 
micsoda szomorúsággal fogadá a le
ány ezt a követséget; mások pedig ne- 
veték a deák együgyűségét. Elég a’, 
hogy a bíró m ásnap megtudván, hogy 
miben m últ el a házasság, hivatja az 
íródeákját, mindenképpen eleiben 
adja oktalan cselekedetit, hogy egy 
olyan csekély dologért, amelyet csak 
nevetni kelletett volna, a házasságot 
félbenhadta. A bíró látván, hogy nem 
akarn a  m agában szállni és a leányt 
elvenni, mondá néki, hogy mivel a le
ánynak ellene mondottál, énnekem 
gondom lészen reá, hanem  menj el a 
házamtól. A zután a bíró megmondja 
a leánynak, hogy ő elveszi, ha hozzá
ja  mégyen. A leány azt nagy szeren- 
cséjinek ta rtván , reá áll. A bíró csak
ham ar a lakadalm at megcsinálja, 
de öreg lévén csak keveset lakhatók 
a feleségivei, és sok pénzit, jószágát 
a feleséginek hagyá. Aki is azután 
Párizsban ment, és ott úriasszony 
módra kezde élni. Minthogy szép volt, 
egy öreg gazdag generális megszere
ti, és elveszi. De eztet is csakham ar 
kiszólítják a világból, és ez is min- 
denit a feleséginek hagyja. No m ár 
nagy úri és gazdag asszony lett belő
le csakham ar. De még a szerencse fel
jebb vitte, m ert Casim irus király le- 
tévén a lengyelországi királyságot, 
Párizsban ment lakni, és ott meglát
ván a mi szerencsés asszonyunkot, 
megszereti és elveszi, de mindazonál
ta l úgy, hogy csak titkos felesége le
gyen. Az asszony nem törődvén azzal, 
ha  k irálynénak nem h ítták  is, m ert 
valóságoson az volt, ha titkon is.

Mindezekből m egláthatjuk, édes 
néném, hogy mely csudálatos úton ve
zettetünk, ha szinte az u ta t nem üs- 
mérjük is, és hogy gyakorta a sze
rencsétlenség szerencsére szolgál, 
valam int a mi titkos királynénkkal 
történt. M ert ugyanis ki ne gondolta 
volna, hogy az a kis szél holtig való 
á rta lm ára  ne legyen. De nemhogy á r
talm ára, de a’ te tte  szerencséssé, és 
anélkül csak alacson rendben m ara
dott volna, és az a kis szél vitte őtet a 
szerencsének partjára .”

Bízzunk h á t abban, hogy a gondvi
selés, ha  a legmeghökkentőbb alak- 
változatokban is, de vigyáz rán k  most 
is. S hogy az irodalom olyan ragasztó
szer, mely képes létünk harm adik  év
ezredbeli Rodostójában is megragasz
tan i sérült lelkünket.

KO SZTO LÁN YI DEZSŐ  

Mikes szól
Az éjszakába fellobog a máglya, 
gyászsátorba tart a nagy vezér, 
halotti ének búg a pusztaságba.

A kósza szél sejtelmesen beszél, 
a Marmorán kialszik mind a csillag, 
a régi seb sír, sír, s a könnye vér.

A gyászdal, az örömzaj síromig hat, 
s ma kétszeresen nyom a szűk verem, 
a szivárványos éj száz árnyat ingat.

És látok... A homályos éjjelen 
rohan Rodostó sok bús számüzöttje, 
kik százakig pihentek itt velem.

Vágtatnak a koporsók dübörögve, 
csupa seb és sír a föld, rét, bozót, 
s sápadt halottvivó'k állnak körötte.

És látok... És a lázas ég zokog.
És jönnek a mélységbó'l zúgva, forrva 
halotti arccal sírva bujdosók.

Nyűtt tarsolyuk üres, szemük mogorva, 
a véreink ó'k s mennek reszketeg, 
tépett zászlókkal, megbomlott sorokba.

Zsibong, dagad a kába körmenet, 
támolygva futnak el a szörnyű harciul 
éhes, fehér, sovány kisértetek.

Vert páriák némán viharzónák túl, 
de sóhajuk egész hozzám sir át... 
Megint a népemésztő, régi harc dúl.

Fut a levert, rongyos kuruc brigád, 
a vértelen harc véres áldozatja 
zokogva keresi az Adriát.

Bús társaik az égi madarak ma, 
s mennek, hogy a mezőn fakul a zöld, 
s az őszi harmat nyomuk eltakarja.

Zokog az erdő, az ég fátylat ölt, 
s ők nekivágnak a kék végtelennek, 
vérzik, vonaglik, nyög az anyaföld, 
és a halottak mind, mind hazamennek.

JU H Á SZ GYULA  
Mikes
Erdélyt siratta és az égre gondolt, 
Nyájas panaszt, jámbor vigaszt koholt, 
Nagy fejedelme már régen halott volt 
És gúnyája és kedve is kopott.

Mint rege rémlett már a tűnt dicsőség, 
Kuruc harcok rézdobja hallgatott, 
Tárogatóknak fája eltörött rég,
Rög és virág lett a sok hős halott!

O írt magának éjnek évadán, 
Gubbasztott híven csöndes bánatán,
A múlandóság ült szemben vele.

S  míg egyre-másra gyűlt a levele, 
Erdélyt siratta és az égre gondolt,
A halottak közt maga is halott volt.

KÁ N YÁ D I SÁNDOR  

Öreg iskola ünnepére
bennünk is vásnak a lépcsők 

bennünk is öregednek -  
újulnak a falak

halálunkig halljuk a csengőt 
nyelvünk magányos 

márvány-tenger partján 
millióm rodostóban 

zágont

dúlások 
üszkös falak 

karantén
könyvtelenné árvított 

bibliotékák

isten- s embercsapása 
mi minden volt 
s mi jöhet még 

ünnep előtt 
ünnep után

addig vagyunk-leszünk 
amíg a lépcsők bennünk is 

vásnak-vénülnek 
s újulnak a falak amíg 

halljuk a csengőt 
s benne a tengert 

és minden rodostóban 
zágont

LÁSZLÓFFY ALADÁR  
Video ergo sum
Régi hazámtól márvány-tengerekre 
figyelhetek fecsegő emberekre.
Az idő száműzött, nem a szerencse, 
Rákóczikból egy Mikessé kimentve. 
Alkonyt szél, színesen jönnek szembe 
emlék-korok egy fordított jelenbe.

Id. Philipp Rugendas: Kuruc lovas
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PÁLL LAJOS
Gyóni Géza idézése

Kelemen Imre emlékére

Tőlem jobbra a második sorban 
ujjait fújja a tiszteletes úr, 
a csípős ködben arcunk kékreváltan 
két szomszédja mormolt, új verset tanul.

„Cézár, küldd a vad Pretoriánust,” 
ismétlik s már azt hiszik, maguk szava, 
mivel mégegyszer kikérik a jusst, 
azokért, kiket idevert a haza.

S a folytatást, hogy „Cézár, nem megyek”, 
csak gondolják s a távoli hegyek 
Dunához jönnek néma Dobrudzsából.

A kórósorok meg nem rezdülnek, 
az őr a tűzre újabb csövet vet,
Gyóni szelleme kihűl vagy fellángol.

A taps
„Igéző vész fuvalma jár”

Baudelaire
A taps öröme oly hízelgő macska, 
nem tudni, hol s meddig ül nyugton, 
aztán nyújtózik mindentudón 
s halászni jár tündértavakra.

Hol szikrázik, hol hull fényes szőre, 
zöld szeme fölizzik, míg veled 
etetik, ő dorombol s nevet, 
örök éhes s vágyik földi többre.

O, ha magányod nyugtalanít, 
kényes lénye szabad s azért hagy itt, 
mert sanda napod leáldozott,

s nem tehettek ellene már semmit 
hisz hunyorogva élt s távozott, 
mert övé volt, mit karma közt elvitt.

Könyörgés a trópusokhoz
„A lelkem tartam át 
előadni merészkedem” 

Petó'fi Sándor

O, trópusok, ó, trópusok...
kiket énekszó hordoz, 

kántordallam hív tévedéseit 
fogadjátok hittel magatokhoz, 
e kórus bírja, úgy sem robban szét, 
hisz nótája annyi hajlást visz s hoz, 
hogy falcsul kezdett szálas énekét 
nem kéri számon senki sem 
örül, hogy ezzel véget ért 
mi nem halkult az igyekezeten.
O, trópusok, becsültek mind a négyen 
a felejtés suszteráját járva 
cúgos cipőt hordani nem szégyen, 
bár mást viselne ingyen az árva 
de ezt fújja s így, hogy nyakán az ér 
dagad s a füle talpig zárva, 
míg elönt titeket e laza 
lengő dallamok bölcs halmazata.

Sába asszonya
„A tengernek, szigeteknek királyai 
ajándékot hoznak.” CLXXII zsoltár

Sosem láttam, de hogy itt volt, tudom, 
földig ért ruhája, díszes, aranyozott, 
ott bolyongott homokverte úton 
és nem jelezte árny, amerre távozott.

A csoda volt, arc-kreolpírját 
tudásvágy törte át ezerféleképpen, 
most mért tagadja, aki vele járt, 
mert múlásával nem illan a szégyen?

Hisz ő volt az örök titokzatos, 
kire ha vársz, annyi kincset hordoz 
a cseréért, mivel áltatja magát,

hogy bölccsé tesz áldozatra készen, 
de csak körzői még egy tévedésen 
vele, szelencéje véglegesen bezárt.

Esik, esik
Nagy kezeslábas kúszik valahonnan, 
benne remeg az erdő s a rét, 
az ősz jele, mi csontjaimban itt van, 
most dühöngve hasogatna szét.

Már hány hete, hogy játszik velünk Medárd, 
sziszeg a nád az eső alatt, 
néha rázendít fenn a mennyei bárd, 
így mond a pillanat igazat,

hogy hosszú nyomorult életed ránghat
Galváni békája mit az alázat
nem old, nem könnyít azért sem, nem!

Vad kísérlet ez, mihez használnak, 
s ha érdem így a virágos utálat 
hályogtakarója szememen.

Közös ágyak
„Már csak négyen alusznak egy ágyban” 

ismeretlen költő'
Mióta az eszemet tudom, 
kísért a tömegszálló, hol a hátad 
más könyöke fűzi át, s az utálat 
használt gyufaszálként ajkamon.

Hogy álmában is egy szóra fordul 
a kárhozott sereg s ha fel is nyög, 
mint eke után átfordult göröngy, 
már nem rángatózik botorul.

Pedig gyermekkorom kihúzott ágya 
még tágas rét volt, vagy elringó bárka, 
társak a kuncogó testvéreim.

Mióta lett kín feküdni a priccsen, 
vaságyon, pádon, minek háta nincsen, 
majd várni, hogy peregjen a film.

Torkok, üregek
„Azért menekül az élettől, 
mert behatol a valóságba” 

Henri Moore

Sorsom ez maradt, tovább is nyelni, 
mert torokkal így megáldaték 
s ki nem teszi, holtában is vét 
hisz a világ étekkel teli.

Lábam nem bír elmenekülni 
a bokályos fejedelmi háztól, 
belátja, ki innen kilóból 
festve már, de nem lesz földöntúli.

Ha felmentés jönne bár egy napra, 
kerülném, ki maszlag-részem adja 
csak ülnék a pocsolyák felett

a pádon, mint Henri Moore királya 
a parton csupa üreggé válva 
kit nem kínoz az emlékezet.

Az emlékezet
Bizony, ennyi lett az emlékezet, 
szétfolyt írás, hiányos ékezet, 
hírnök volt, de mire megérkezett 
a királylányra más vetett szemet.
Most szaladgál át a termeken, 
oda a kérkedő fejedelem, 
elvesz a zsivalyban az egyetlen, 
ki rászólna, hogy ez így idétlen, 
hogy már másnap kimondták a titkát, 
szánalmas hálótitkán nem lát át, 
a pont, a vessző itt nem lehet gát, 
a vélt mezőn más űzi agarát, 
ki egyszer végigélte és mégis 
folytatja, mert a csodákban még hisz, 
bár buborékerejét veszíti sok víz, 
így emlékezek én is, csak azért is.

A hídon
„Hogy rém e hely” 

Mallarmé
Most rút, de eleven, milyen volt -

nem tudom,
úgy tépte szét az emlékezet keze, 
mint margarétát egy lány ujja a hídon, 
hogy végső szirmát bosszúsan leejtse,

nem nézvén utána, s az eltáncoló virág, 
mint rossz hírt hozó, régi lefejeztetett, 
de szalad a víz s a habok viszik, hozzák 
jó felejtőnek a nagy jelenetet.

Hányszor láttam, hogy csokrot,
koszorút hozott

ugyanígy, kedvvel táncoltatott rongyot, 
e híd a tanú, hogy pártatlan a patak.

Mért háborogsz, szív, a megvetés hiába, 
hogy volt virágkód válaszod ki nem állta, 
gondolj a sziromra, mi fénylőn fennakad.
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B O G D Á N  L Á S Z L Ó

Claudia, Fulvia, Lesbia és Ahab
Részlet A kintrekedtek című re

gény harmadik kötetéből

(folytatás előző számunkból)

Az ösvény váratlanul kanyarodik el, 
és meglátjuk a csupa üveg, csupa fém, 
a Bauhaus mára már elfeledett stílusá
ban épített toronyszállót, ami annyira el
üt az előbb megcsodált babérligettől és a 
Dionüszosz szentély romjaitól, és egyálta
lán mindentől, amit a sziget egyáltalán 
jelenthet és sugallhat, hogy elképedten 
bámulunk egymásra, de a lengőajtóban 
álló Vittorio, észrevéve bennünket, idege
sen kezd integetni. Eduardo éppen most 
tolja idegesen félre és lép be az épületbe.

Siessetek -  kiabálja a kis termetű 
hoppmester. — Rátok várnak.

Ne ordíts! -  szól rá Tatjána. -  Nem 
vagyok süket. És ők se nagyothallók. 
Igazán felesleges volt ránk várnotok. Mi 
amúgy is csak csalódásokat okozunk nek
tek, valahogyan nem váltjuk be a hoz
zánk fűzött reményeket, a belénk fekte
tett bizalmatokat.

Kezdődik a díszebéd -  hajlong Vittorio 
s úgy tesz, mintha nem is hallotta volna 
Tatjána megjegyzését. -  Azonnal kezdő
dik a főnök előadása, ami megelőzi az el
ső ebédeteket a szigeten. Úgy gondoltuk, 
megünnepeljük. El sem tudtuk képzelni, 
hol lehettek, már megijedtem, azt hittem, 
elvesztetek, vagy történt valami jóváte
hetetlen...

Ugyan mi történhetett volna? -  nézek 
rá megvetően, és ugyanúgy tolva félre, 
mint az előbb Eduardo; belépek a forgó
ajtón.

Azt ezen a szigeten soha nem lehet 
tudni — szól utánunk talányosán, és vi
gyorog.

Mire gondolsz? -  fordulok meg, s meg
rökönyödve nézek rá, de somolyogva for
dul el.

Ez hadd legyen az én titkom.
Bevárom a nőket és megindulunk a va

kítóan kivilágított teremben, az U alakú 
asztal felé, már mindenki itt van, a tu
dósok, a kutatók, a nők nagyestélyiben, 
a férfiak frakkban, szmokingban, csu
pán mi virítunk rövidnadrágban, mint az 
ágrólszakadtak, aztán Vittorio utolér és 
odakalauzol üres helyünkre, az ugyan
csak rövid nadrágban üldögélő és boros
poharuk tükrében szomorú arcuk hosz- 
szan elnézegető Laura és Anna, Ahmed 
és Attila mellé.

Hol késtetek? -  fordul felénk riadtan 
Anna. -  Már azt hittük, elraboltak.

Azt hittük, foglyul ejtett a sziget -  mo
solyog Laura is.

Vagy megjelentek az üldözőink -  foly
tatja mélabúsan Ahmed - , és titeket ra
boltak el, összetévesztve velünk.

De jó, hogy végre, ha megkésve is, de 
itt vagytok -  biccent örvendezve Attila, 
de Vittorio szigorúan rápisszeg, és fejével 
a szólásra emelkedő Eduardo de Sica fe
lé int.

Hogy mikor öltözhetett át a főnök, rej
tély, de kétségtelen, nem csalás, nem ámí

tás, szmokingban feszít, pedig az előbb 
még ő is rövidnadrágban és fehér rövid 
ujjú ingben volt.

Hölgyeim és uraim, kedves barátaim -  
zendül fel megejtő baritonja. -  Örülünk, 
hogy szigetünkön üdvözölhetünk ben
neteket. Elnézést a késésért Carla és 
Tatjána kisasszonyoknak és a doktor ú r
nak mutattuk meg az előbb az egyedül
álló Dionüszosz-szentélyünk romjait -  
fordul felénk. -  És magunk sem tudjuk, 
hogyan repült el így az idő, de már most 
felhívom figyelmeteket, hogy szigetünkön 
megdőlni látszanak a fizika törvényei, s 
egészen furcsa, számunkra megmagya
rázhatatlan módon az idő is meglehető
sen szeszélyesen jár, mint a szelek. Van 
amikor alig vánszorog, van viszont, ami
kor valósággal rohan láthatatlan lábain. 
Négy szél fúj nálunk, a négy égtáj felől, 
először röviden róluk beszélnénk, hiszen 
élő organizmusok ők is, akárcsak a szige
tünk! És terveinkben, amelyeket későb
ben részletezünk, igen-igen fontos szere
pet szánunk nekik! Claudia, a déli szél, 
gyönyörű, szeszélyes, kiszámíthatat
lan nő, egy igazi, fehérmájú ordas, ami
kor fújni kezd, kiszikkasztja az elmét és 
a szívet, reménytelenséggel tölt el és kö
zönnyel, egyszerre minden mindegy lesz, 
törekvéseinket kivitelezhetetleneknek 
tartva mondunk le minden tervünkről, 
legszívesebben egész nap sírnánk, de ez 
méltatlan lenne hozzánk, bátor, meg nem 
alkuvó férfiakhoz, ezért csak ülünk a gö
rög templom romjai előtt, a fűben, egy le
vágott emberfejhez hasonlító fehér kövön, 
mozdulatlanul ülünk órákon át és nézzük 
a babérligetünket, hallgatva az egymás
nak ütődő levelek megejtő zenéjét. Nem 
vagyunk magunknál ilyenkor, Claudia 
kényére-kedvére kiszolgáltatva mintha 
nem is mi magunk lennénk? Egy idő után 
a babérfák megélednek, lányokká változ
va kezdenek táncolni, hívogatnak minket 
is, de mi természetesen nem megyünk, 
tudjuk, hogy mindez a valóságban nem 
történik meg, mindez csak a képzeletün
ket megbolondító Claudia kegyetlen játé
ka, hát nem mozdulunk, minden erőnket 
összeszedve fordulunk el a táncoló babér
lányoktól, és hanyatt fekve, a fejünk fö
lött kóválygó fehér felhőket kezdjük nagy 
elszántsággal nézegetni, mintha soha 
semmi nem érdekelt volna bennünket 
ennyire, mint a felhők látszólag kiszá
míthatatlan mozgása, amint a maguk le
nyűgöző váratlanságával szerveződnek 
újabb és újabb, csodás vagy éppen harci 
alakzatokba. De Claudia erőszakos, nem 
lehet ilyen könnyen lerázni. Végigrohan 
a parton, mint egy fújtató szörnyeteg, és 
láthatatlan szájából izzó levegőt bocsát ki, 
mintha elevenen akarna megfőzni ben
nünket, kíméletlenül forgat a forró homo
kon, a már-már égető kövek között, hiába 
igyekszünk menekülni, mozdulni sem va
gyunk képesek, mintha minden erőnket 
egyszerre szippantotta volna ki ez a ha
talmát brutálisan fitogtató, hatalmával 
visszaélő bestia!... De mielőtt végezhetne 
velünk, végleg kiszárítva, mindég segít

ségünkre siet a sziget, elhiteti a rátarti, 
szadista széllel, hogy ő is, és én is a min- 
denség részei vagyunk, és ezért együtt 
és nem egymás ellenére kellene működ
nünk. Ilyenkor Claudia hosszas felese
lés után — miközben úgy rázza a babér
és füge- és narancs- és olajfákat, mintha 
gyökerestől akarná kitépni őket a föld
ből -  végre elnyugszik és hosszan motoz 
a ciprusfák lombjai között, meg-megsimo- 
gatva elgyötört arcunkat.

Egészen más eset a szárazföld, a görög 
partok felől jövő Fulvia, a céda, magát 
kellető keleti szél, aki hatalmas, hasas 
esőfelhőket sodor maga előtt és sokáig 
kelleti magát, amíg elered a sziget vege
tációja által áhított záporok sora. Fulvia 
szereti a szigetünket és a szigetünk is 
őt, tudják, hogy összetartoznak, a min- 
denség szétválaszthatatlan részei és sor
sunk ajándéka, hogy bennünket is elfo
gadnak, mint akik hozzájuk tartozunk. 
Éulvia például soha nem kínoz, óvatosan 
cirógatja, hűsíti felhevült arcunkat, ked
ves ismerőseiként, barátaiként üdvözli 
a babérfákat, a ciprusokat, a gyümölcs
fákat, majd megrázza magát és azonnal 
sötétedő felhők mögé tűnik a nap, és el
ered a várva várt eső, utána felszárítja 
a pocsolyákat és a könnyeket és a harcos, 
állandóan összeesküvéseket szövögető, 
nyughatatlan kurdokról mesél, s az örök 
áldozat örményekről, s a törökökről, akik 
hajdani elveszett birodalmukról álmodoz
nak, viskóik előtt pipálva és a sziklákról, 
melyek közül érkezik s ígéri, egyszer ott 
is vendégül lát majd bennünket, de még 
jóformán el sem búcsúzik tőlünk, még jó
formán meg sem nyugodhatunk, nyakun
kon az újabb veszedelem...

Fulvia ugyan elenyészik, hullámokat 
kergetve a szigetek között a tengeren, 
ahol a víz összeér az éggel, de hiába ren
deződnek vissza a dolgok, a békebeli álla
pot illékonynak s főleg sebezhetőnek bi
zonyul, mert máris itt van, alattomosan 
rejtőzködve, a távoli szigetek barlangjai
ból kikelő Lesbia, ez a kitanult kurvaként 
magát kellető nőszemély, az északi szél, 
amely pillanatonként változtatja erejét 
és irányát, mintha maga sem tudná, mit 
akar, befejezni-e a pusztítás örökké félbe
maradó munkáját, amelyet a szeszélyes 
Claudia elkezdett ugyan, de a szigetünk 
mégiscsak jobb belátásra bírta, vagy még 
jobban összekuszálja a dolgokat, a tehe
tetlenség és a kiszolgáltatottság imagi- 
nárius útvesztőibe űzve a balszerencsés 
halászokat, akik útjába akadnak, de az 
átélt szenvedéseikről nincsen már akinek 
beszéljenek, mert találkozásukat a nyílt 
tengeren, Lesbiával, egyikük sem élhe
ti túl, az északi komor szirtek bennszü
lött szele csalárdul vihogva szaggatja da
rabokra és foszlányonként röpteti a világ 
négy tája felé a kétségbeesetten csatto
gó vitorlákat, a szigetek szírijeihez vágva 
töri darabokra ladikjaikat, majd otthagy
va a halottakat és a roncsokat, megrázva 
és fölfújva magát, teljes erejével ellenünk 
fordul, a szigetünk ellen, s ha ott talál 
minket ejtőzve a forró homokon, jaj ne
künk, ki tudja lesz-e, lehet-e elég erőnk 
bemenekülni a görög templom romjai kö
zé, vagy házunkba, a házunk pincéjébe,

> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról

hogy ott, a mélyben, a boroshordók között 
dideregve várjuk ki, amíg a kurva Lesbia 
dühe lecsillapodik, s a türelmes szigetünk 
megpróbál lelkére beszélni, ha ugyan en
nek a nagyszájú, céda szélnek van egyál
talán lelke, a múltkor már nem tudtunk 
elmenekülni, Lesbia meglepett, a ciprus
fák között, egyik fánkat átölelve, hogy a 
hatalmas erejű orkán el ne sodorjon, vár
tuk ki, amíg szigetünknek sikerül elhi
tetnie vele, hogy ő is a mindenség része, 
nem pusztíthat el mindent maga körül, 
nem bánhat múló, váltakozó szeszélyei
nek engedelmeskedve kényére-kedvére 
az egész világgal. A sziget ilyenkor hosz- 
szan sorolja egy északi szél feladatait, s 
az őrjöngéseiben lassan erejét veszítő, 
megbabonázott Lesbia, a babérfák levele
it álnokul csörgetve hallgatja, s ha már 
nincs is ereje újrakezdeni ó'rjöngéseit, lát
hatjuk, hogy egyáltalán nincsen meggyő
ződve feladatairól, arról, hogy ő szolgál és 
nem őt szolgálják. Lassan, fokozatosan, 
erejével egyenes arányban veszíti el el
lenállását, már csak lassúdan pörgeti a 
babérfák leveleit és az önmagát tönkrete
vő és felemésztő szerelemről énekel, mé- 
labúsan, hogy a tenger végtelenségében, 
a még mindig toronymagas, egymásnak 
csapódó hullámok zöldes-kék és szürkés
fehér tajtékjai között enyésszen el.

De Claudia, Fulvia és Lesbia 
együtt sem tud annyi szenvedést 
okozni a tengernek, a szigetünknek, 
a babérligetünknek, a cédrusaink
nak, a füge-, narancs- és olajfáink
nak, mint Ahab, a tengerről támadó, 
gonosz nyugati szél, melynek iszo
nyú tombolásairól kétezer eszten
deje legendákat költenek a közeli és 
távolabbi szigetek balszerencsés ha
lászai, akiknek dühét és felháboro
dását évszázadok óta, újra meg újra 
kiváltja az esztelen Ahab, aki vá
ratlanul érkezik mindig, bejelentet
lenül, érkezésére soha semmi nem 
utal, mintha az ég mérhetetlen tér
ségeiből, a tenger távoli mélységei
ből kelne életre, egyszerre csak itt 
van, betegen fújtat, mint egy gúzs
ba kötött állat, még csak fitogtatja 
az erejét, nem lendül rögtön a min
dent eldöntő, iszonyú támadásba, 
mint például Claudia, ez a ravasz ki
tanult dög, hanem egyelőre csak a házak 
kéményeiből áradó füstökkel játszadozik, 
lenyomja a kémények köré, majd lennebb, 
a homokra terítve szét, hasábokat szakít
va ki a tehetetlenül átkozódó füstgomo- 
lyokból, megannyi kérdő- és felkiáltójelt, 
s ezekkel játszik el hosszasan a perverz, 
vén disznó, a halászokat és feleségeiket 
az őrületbe kergetve teríti szét az elfuse
rált felkiáltó- és kérdőjeleket az elkomo
ruló, semmi jót nem ígérő, ónszínű égre, 
miközben arra is van gondja, hogy eljátsz- 
szon egy eltévedt, szerencsétlen sirállyal, 
aki érkezése előtt nem tudott menedékbe 
vonulni, s most ott libeg Ahabnak kiszol
gáltatva, s ezt már végképpen nem ér
tik a dühösen káromkodó, botjukat rázó, 
a homokon tehetetlenül térdre eső halá
szok, de Ahab mintha csak velük akarna 
gúnyolódni, iszonyú erővel vágja a parti

szikla pereméhez a szerencsétlen sirályt, 
véres tollak lebegnek a levegőben, a ha
lászok feje körül, s akkor Ahab, igazi ter
mészetéhez hűen, álarcát levetve mutat
ja meg valódi arcát, ha ugyan lehet arca 
egy ilyen több ezer esztendős, megvesze
kedett szélnek, dühösen ordítani és fúj
tatni kezd, mint egy vadállat száguld vé
gig a partokon, feldöntve mindent, amit 
csak az útjában talál, így érkezik meg a 
szigetünkre is, előle mi már soha el nem 
menekülhetünk, tehetetlenül, a homok
ban fekve nézzük tombolásait, s sajnál
juk meggyötört babérfáinkat, tövestül 
kicsavart füge- és narancsfáinkat, az óri
ási cédrusainkat, amint derékig megha
jolva igyekeznek ellenállni Ahab hatal
mas erejének. Na, amíg ennek a gonosz 
szörnyetegnek elmagyarázza felháboro
dott szigetünk, hogy mi mindannyian a 
mindenség részei vagyunk és egyszerűen 
álljon már le, nem tehet tönkre mindent, 
nem bánhat így a világgal, megbolondít- 
ja a tengert is, ház nagyságú hullámokat 
gerjeszt, amelyek tombolva törnek össze 
a mólók kövein, mintha semminek nem 
kegyelmezne, elmozgatja helyükről a ha
talmas sziklákat is, maga előtt sodorva a 
kétségbeesetten átkozódó halászok szét
szedett kalibáit, s amikor már azt hin
nénk, hogy mindezt már nem lehet to
vább fokozni, a tombolás és a pusztítás

kellős közepén hirtelen hagyja abba, le
het, hogy mégis hallgat a felháborodott 
szigetünkre, vagy csak az ereje kezd fogy
ni, mindenesetre mintha eltűnne hirte
len, csak egy-egy véres sirálytoll kereng 
tétován helyén, az átlátszó levegőben, a 
sötét, ólomszínű ég alatt, emlékeztetve 
arra, hogy itt járt, s ha el is húzott, mind
ez nem, egyáltalán nem végleges, bármi
kor visszatérhet, hogy befejezze a rombo
lás nagy művét.

A halászok szerint Ahab görög isten 
lehetett, soha nem árulják el, hogy me
lyik, a nevét sem merik kiejteni, akit 
Zeusz száműzött az Olimpuszról és szél
lé változtatott egy botlása miatt, mely
nek mibenlétét vagy nem tudják, vagy 
feleslegesnek találják részletezni is, min
denesetre dühöngéseit is ez magyarázza, 
egykori méltatlan száműzetése, és gonosz 
megátalkodott, bosszúálló természetét is.

Nem tudjuk, Isten volt-e vagy nem, de azt 
igen, hogy a Dionüszosz-szentély romjait 
még csak nem is érinti, tombolásai köze
pette gondosan kikerüli, s ez azért még
iscsak jelenthet valamit, nem? És az is, 
hogy még neki is, a gonosz széllé változta
tott egykori büszke istennek is szíves szó
val, meggyőző erővel tudja elmagyarázni 
a mi csodálatos szigetünk azt az alapiga
zságot, a teremtő élet örök igazságát, amit 
Hermész Triszmegisztosz smaragdtáblá
ján olyan pontosan megfogalmazott, hogy 
ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn 
van, minden, ami fenn van, ugyanolyan, 
mintha lenn lenne, hogy a mindenség 
csodáját megteremtve kápráztasson el, 
akár a hajnalonta a tengerből kikelő nap. 
Igen, minden dolog az Egytől származik, 
az Egy gondolatból, s ebből lett a termé
szet törvényei szerint minden teremtett 
dolog. Apja a Nap, anyja a Hold, a szél 
hordozta szíve alatt, dajkája a Föld. Ez az 
Egy a világ első anyagának forrása, min
den tökéletesség alapja!... Hatalmas erő, 
mert minden légneműt legyőz és áthatol 
minden szilárdon, nincsenek akadályok 
előtte...

Igen, barátaim — válik ellenállhatat
lanná Eduardo de Sica áradó baritonja, 
és Tatjána figyelmeztetően rúg bokán, 
gyönyörűen ívelt szemöldökét fölvonva -, 
mindannyian, ti is, a szelek is, a sziget is, 

mi is a mindenség részei vagyunk, azt 
véssétek eszetekbe, ezt az igazságot, 
kedveseim, amely a mi tanításunk 
alapja, s mindannyian azért vagy
tok itt, szigetünkön, közöttünk, hogy 
megérthessétek és a gyakorlatba ül
tetve át élhessétek meg ezt az igaz
ságot, amely lehetővé teszi, hogy a 
lerombolt régi világ romjain felépít
hessük együtt, közös erővel az új vi
lágot, amelyben nem lesznek töb
bé szegények és gazdagok, gyilkosok 
és áldozatok, és megvalósul a sza
badság, az egyenlőség s a testvéri
ség hármas egysége, ha nem is úgy, 
ahogyan kétszázegynehány eszten
deje azok a jakobinus őrültek, isten 
elfajzott barmai elképzelték. Erre 
igyunk, a gondolat erejére, amely 
egyesülve a mindenséggel csodákat 
művelhet.

Eduardo elhallgat, fölemeli pezs
gőspoharát, szembenéz velünk 
és iszik. -  Mert az Egy, amelyről 

Hermész Triszmegisztosz smaragdtáblá
ja beszél, egyértelműen s vitathatatlanul 
a gondolat. A gondolat egyesített ereje. A 
tökéletesen koncentrált szellemi erő!

Mindenki megbabonázva emeli fel po
harát, a tudósok és a tudós hölgyek ösz- 
szesúgnak, kíváncsian bámulják a fölénk 
magasodó Eduardo de Sicát, mintha most 
látnák először.

Ez teljesen bezsongott — suttogja 
Ahmed. -  Miket hadováit itt a szelek
ről (ez egy költemény volt, nem is rossz, 
csak hosszú, teli önismétlésekkel, mégis
csak költő lenne, a mi halhatatlan főnö
künk?), a mindenségről, melynek részei 
vagyunk (ezt fel nem foghatom, mégis hí
vő lenne, vándorprédikátor?) a gondolat 
erejéről (ami, belátom, Tatjána gyanú
ját erősíti, ez akar velünk valamit, hát-
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ha nem is volt olyan őrültség mindaz, amit az 
elhipnotizált ügynökök az ő és társai világ
uralmi terveiről állítottak?!), és a szabadság
ról, egyenlőségről, testvériségről hadovázott, 
amelyet így, mindenható hármas egységében 
akar, nyilván a mi hathatós segítségünkkel 
megvalósítani (hiszen evidens most már szá
momra, hogy mi is, akarjuk, nem akarjuk, az 
úgynevezett mindenség részei vagyunk!) le
rombolva a régi és fölépítve romjain az új vi
lágot, amelynek ő a kitervezője, a prófétája, a 
guruja, és nyilván ő lesz majd a vezére is.

Azt hiszem, mégiscsak jobb lett volna, ha 
Yossarian pribékjei végeznek velünk -  sóhajt 
Attila.

Most már én is azt mondom -  suttogja 
Carla, felénk hajolva, mint egy összeesküvő 
- , hogy az első adandó alkalommal, azonnal, 
minden kockázatot vállalva, meg kell szök
nünk innen.

Innen nem lehet megszökni! -  legyint le
mondóan Tatjána. -  Ezek mindenütt ott van
nak.

És akkor — tör ki idegesen Laura — mit csi
náljunk? Ölbe tett kézzel várjuk, amíg holmi, 
ha jól értem, élő szellemi erővé, gondolatgé
pekké változtat bennünket?

Tatjána mikrofont rejtett el a tegnap es
te, a megbeszélés alatt, az irodában -  sut
togja továbbra is titokzatos arccal Carla. 
-  Bizonyítékai vannak, hogy a kezdet kez
detétől, mióta a hajón vagyunk, Eduardo em
berei módszeresen lehallgatnak bennünket, 
figyelik kabinjainkat, tudnak intim pillana
tainkról, beszélgetéseinkről.

Miért nem mondtad? — mered Tatjánára a 
kipiruló Anna.

Tudtátok, csak féltem, hogy eláruljátok, hi
szen ezek gondolatolvasók, ezért a reggel tö
röltem az ide vonatkozó emlékeiteket.

Mit csináltál? -  ámul el Laura. -  Hát te is 
tudod, amit ők?

Hát ezért érdeklődött az a ravasz Vittorio 
a lehallgatásokról? -  döbben meg Attila. -  
Elképesztő cinizmus.

Nem értem — bámul ijedten Tatjánára 
Laura. -  Tudtunk róla és elfelejtettük, s ezt 
te érted el?! De miért?

Nem akartam, hogy idő előtt kiderüljön, 
hogy ki rejtette el a mikrofont. Sejtettem, 
hogy eleve rám gyanakodott Eduardo, aho
gyan az előbb meg is mondotta, ezért kés
tünk annyit, ezt vitattuk, de nem voltak bi
zonyítékai, ti nem árulhattátok el, amit már 
nem tudtatok, az én gondolataimba meg nem 
képesek behatolni. Ezért azután arra gyana
kodtak, hogy a mikrofon napok óta ott lehe
tett az irodában, még a balfék ügynökök rejt
hették oda, valamikor, hivatalos leleplezésük 
előtt.

Te is parafenomén vagy? -  ámul el Anna. -  
Megőrülök.

— És a lehallgatás ténye mit változtat a 
helyzetünkön? — kérdezi óvatosan a prakti
kus Ahmed. -  Eddig is azt csináltak velünk, 
amit akartak, ezután is azt fognak.

-  Ez mindjárt eldől -  mosolyog elkínzottan 
Tatjána. -  Az előbb félbemaradt a beszélge
tésünk. Mindenesetre higgyetek nekem, nem 
adjuk olcsón magunkat, egyezkedni fogunk.

A láthatatlan zenekar ebben a pillanatban 
kezdi játszani a Kék Duna keringőt, s a kony
hába vezető lengőajtóban megjelennek a pin
cérek, a gőzölgő levesestálakkal.

Kezdetét veszi a lakoma.

SIG M O ND ISTVÁ N

A modell
Nem volt kimondottan velőtrázó, s 

elég késő este lévén, kevesen jártak 
az utcán, de azért mindenki meg
torpant egy pillanatra. A két rendőr 
abbahagyta a csevegést, s lemereve
dett az egyik eresz alatt. Sikoltottak, 
nem? De. Onnan, nem? De. Egy ide
ig döbbenten nézték egymást, köz
lekedési rendőrök lévén, a szabály- 
sértők leleplezése okán haladtak 
suttyanva a fal mellett, a házakból 
az utcára zuhanó sikoltozások ügye 
nem tartozott a közlekedési szakte
rület szférájához, és mégis ezúttal a 
rendőr küszködött bennük a civillel, 
senki sem mondta meg nekik, hogy 
ilyenkor mi a teendő. Ez is szabály- 
sértés, nem? De. Vajon hány decibel 
volt? Micsoda? Decibel. Hallja, maga 
jól van? A tizedes néha kapott egy- 
egy szabadnapot, olyankor a család 
körülülte a konyhaasztalt, s tátott 
szájjal hallgatták, hogy bizony váro
son nem béget semmi, nincs kolomp- 
szó, nyerítés, szénaillat és búzaka
lász, némák a madarak, cement van, 
csak cement mindenütt. És az árnyé
kok, az árnyékok sötétebbek, mint 
idehaza, aztán azokban kell halkan 
surranni ide-oda, hogy a szabálysér
tők elé pattanjon az ember. És nincs 
hajnalhasadás, vagy lehet, hogy 
van, de a tömbházaktól látni nem le
het. Semmi sincs, semmi sem. Hős 
vagy, ragyogott az anya, a falu hőse, 
bizony. Na, figyeljen! Az őrmester 
a jelenből dörmögött elő. Én felme
gyek, maga beáll a kapuba, ha jelt 
adok, felrohan, érti, nem?!

A bejárati ajtó nyitva volt, a rend
őr a gumibotját kardként előrenyújt
va, lábujjhegyen tipegett a rosz- 
szat sejtető, nagyon nagy csendben 
az egyik ajtó alól kiszűrődő fény fe
lé. Az ajtónál megtorpant, egy ideig 
hallgatta a belülről jövő, igen külö
nös zajokat, amelyeket képtelen volt 
azonosítani, de meglehetősen gya
núsnak tartotta. Sajnálta, hogy a 
tizedest a kapunál hagyta, igen ve
szélyesnek érezte egyedül megküz
deni a várhatóan bonyolult feladat
tal. Vett néhány mély lélegzetet, és 
kinyitotta az ajtót. A szobában egy 
öregasszony és egy öregember ült 
egymással szemközt. Tábláztak. 
Maguk sikoltoztak? Ide hallgasson, 
mondta az öregasszony, figyelje meg 
ezt a vérszopó mészárost, ezt a lel
ketlen hüllőt, kasztrált hóhér, nem 
egyéb. Vámpír! Az! Tizenhétszer 
egymásután vert agyon, tizenhét- 
szer! Fel tudja fogni? Egymásután. 
Peregtek a dobókockák, az öregem
ber háromszor dobott dupla hatost. 
Látja? Látja? Inkvizíció, az kellene 
ide. Kerékbetörés, igen. Skalpolás,

Molekulák 13.

kannibáloknak uzsonnára! Igen. 
Na, tessék, megint nyert. Mindjárt 
visítok, mindjárt visítok! Nem sza
bályos, mondta a rendőr szigorú
an, és nem célszerű, és ismét meg
szegni tetszene a csendrendelet 
12-es cikkelyének negyedik bekez
désében foglaltakat, miszerint es
te tíz óra után egy bizonyos decibelt 
meghaladó zaj kibocsátása törvény
szegésnek, azaz csendháborítás- 
nak minősül. Tessék lenyugodni, 
kérem szépen. A fürdőszobát hasz
nálhatom? Természetesen, mondta 
az öregasszony, a folyosó végén, jobb
ra a második ajtó.

A fürdőszobaajtót becsukta ma
ga mögött, a kulcsot megfordította 
a zárban, s amikor egy lépésnyire 
megközelítette a vécékagylót, meg
látta a furcsán fekvő hullát a fürdő
kád színes vizében. A feje a vízben 
volt, a bal lába kicsüngött a kádból, 
a bal keze a magasba merevedett, 
mintha utolsó erejével segítségért 
próbált volna nyúlkálni. A tizedes 
arra riadt fel a kapu alatt, hogy az 
őrmester odafönt irtózatosan ordít, 
még soha nem látott meztelen hul
lát, s a bezárt ajtót sem tudta kinyit
ni. Behunyta a szemét és üvöltött. A 
küzdelem eldőlt, nyert benne a civil. 
A tizedes lábbal rúgta be a fürdőszo
baajtót, s falusi gyerek lévén, őt még 
jobban megdöbbentette a női hul
la látványa, gyilkosok! gyilkosok!, 
mondta fakón, alig tudott levegőt 
venni. Valahogy kitántorogtak a szo
bába, az öregek mosolyogtak. Bábu, 
mondta az öregasszony. Műanyag! A 
férjem festő, s hogy nem tudunk mo
dellt fizetni, a báburól festi az ak
tokat. Néha lemossa róla a véletle
nül ráragadt festéket, ennyi. Bábu, 
mondta az őrmester meredten. Van 
bábu, kérdezte a tizedes. Van, mond
ta az őrmester. Csak nincs minden
kinek. S maga mit csinált ott ve
le? Én, semmit, toalettre mentem. 
Hová? Toalettre. Ja, az a pisálda? 
Az, a pottyantó, klotyó, ilyesmi.

Elköszöntek. Aztán tovább halad
tak suttyanva a fal mellett. Az öre
gek visszaültek táblázni. A becsu
kott fürdőszobaajtó alól, alig látható 
csermelyként, mélypiros vér szivár
gott ki az előszoba parkettjére.

2011.
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B612
a bé hatszáztizenkettesbe 

kaptam meghívót 
kerüló'út nem volt 

legalábbis azt hittem 
de az egyenes út sosem 

döccenőmentes 
talán egy lakszám 
a felhőkarcolóban 

a bé hatszáztizenkettes 
hatszázadik emelet bé 

szektor örökmozgó 
lift visz felfelé stoppolok 

a mennyországig 
ha kell -  lifttel 

üvegfalak közt lassan 
szuszogok, sztaniolos 

ködbe vonnak a felhők 
a szmokingom is nejlon

csomagolt, napszúrás 
ellen védőszemüveg 

úgy érzem magam mint 
akinek felmondott az élet 

lehet hogy élt 
lehet hogy tévedett 

lehet még keresni kellett 
volna a kalászmezőket 

a helyes tévhitet 
lehet a tejúton 

könnyebb lett volna 
ha mondanád, a lámpa- 

gyújtogatótól jobbra 
az a bolygó a tiéd 
igaz ismerem a 
felhőket túró 

vulkánok hegyét 
lefoglalom hát szived 

hatszáztizenkettedik bé 
rekeszét

(Ez nem Én 
vagyok...)
Ez nem Én vagyok. 

Arcom az árnyé, 
lassan elfolyó éj a tányé

romon.
Porcelán csiszol, 

szavam izzó nyálé 
mit kiköszörül e

torok.
Már nem értem 

a kutyák beszédét: 
ugatnak s én félholddá 

fogyok.
Hűtőszekrényünk bélésében 

makacsul hozzád 
fagyok.

Szavak zuhannak mellkasomból. 
Majd izzadni kezdünk.

Míg vagy: vagyok.

Ez nem Te vagy. 
Tarkódon a fény 
puha lenyomata. 

Szemedben ébred a nap. 
Copfod szelíden félbevágja. 
Néha nekem is napellenzőt 

tartasz -  hiába.
Szavaim benned tolongnak. 
Benned születik s nő fel e 

sok gyerek.
Testeden mászik testem árnya.

Ez nem én vagyok.
Miért is lennék?

Nyelv-öltő emlék minden tükörkép. 
Eleget csúfoltak.

Már téged sem kereslek. 
Origami-szívemből kihajtogatlak. 

Csak a szemöldökök szoros 
ránca lázad.

Vagyok, míg vagy.

Egy váza 
emlékiratai

A csend sem olyan a hallgatásod nélkül. 
Szelíd éjszakáid felett én virrasztottam. 

Befele növő tüskéid kihúzogattam. 
Mintáimba te simultál örök ékül.

Minden megváltozott egy poros délután. 
Ott ültünk a nyúlszív-utánzat mögött. 

Hiába kerestelek: emlék-üldözött. 
Mintha nem lennél, oly fakó voltál.

Egyre fogy és pattogzik az idő. 
Lélegzeted súlyos-lihegve cipelem. 
Hiányod rojtos- hosszú árnnyá nő. 

Toliseprűvel kimártják szívem.

(kéne...)
Egy köz helyet kéne 

keresni vagy helyenként 
a közt. Egy ülést a nézőtéren 
hol a bársonyszék tapintása 

az ujjbegyben köröz.
A függönyök szétrebbenése 

ablakot nyit bennünk. Ki-be jár 
rajta a színdarab, a szélcsend 

közeiben átfúj felettünk 
Ophélia panasza.

Egy tájat kéne keresni. 
Tekintetre feszített festményt. 

Csontkarú fák imát horzsolnak 
az égre. Madarak árnya hull 

sötétlőn a földre. Vérző 
sebből ömlik az alkonyat. 

Atlasz vállain csillag álma 
pörög. Egy tájat kéne 

keresni a csukott 
szemhéjak mögött.

Ónmagunkat kéne keresni 
színdarabban, tájban.

Összekulcsolt kéz 
szorításában. Megmérni 

a széttárt idő szárny- 
fesztávolságát s a kolibri 

röptének periódusait. 
Derülni poharak véletlen össze
koccanásán. Csendbe foglalni 
elguruló szavak koppanásait. 
El kéne indulni egy hangya 

lábnyomán.
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K O S A  B Í B O R K A
Blog/irodalom - a század 
nagy (torz) szülöttje 
Öt kérdés az új létformához
„Blog/irodalom — lehet-e összetett szó?” 

-  kérdezi Szamárfül a Blogtéren,1 miköz
ben egy alakulóban levő blogantológia le
hetőségeit vizsgálgatja. A tipikusan blo- 
gos „/” karakterrel elegánsan megkerüli, 
hogy állást foglaljon a szóösszetétel mel
lett vagy ellen. Tagadhatatlan, hogy a 
blogpötyögés tipikusan 21. századi elfog
laltság, ahogy az is, hogy a végtermék be
tűkből, szavakból áll és csak olyan terü
leteket érint, amelyek valaha valamilyen 
irodalmi formának minősültek. Ha azon
ban a blognak mint az irodalom mai lét
formájának a mibenlétére kérdezünk rá, 
nem valószínű, hogy egyértelmű választ 
tudunk adni. De miért is keresnénk vá
laszt? A posztmodernre általában nem az 
jellemző, hogy meghatározza a mit-mi- 
ért-hogyant, sokkal inkább az, hogy meg
sokszorozza a kezdeti kérdőjelek számát. 
Ezért intézek a következőkben öt kérdést 
ehhez a feltételes módú irodalmi szférá
hoz válaszadási szándék nélkül. Mert a 
blogműfaj éppen ellentmondásosságában
21. századi, az ellentmondásra pedig csak 
rákérdezni lehet, válaszolni nem.

1. Ki az az én? (A jól 
felismerhető hang 
kérdése)
Ha kopogás után megkérdezzük, ki az, 

és azt az egyszerű választ kapjuk, hogy 
én, dühösen visszakérdezünk: „Ki az az 
én?” Mert hogy van ott valaki, az nem 
kérdéses, ahogy az sem, hogy ő ennek ne
vezi magát. Ezzel a kérdéssel sürgetjük, 
hogy felfedjen egy olyan identitást, amely 
számunkra is behatárolja őt.

Ha a blogról mint nyilvános napló
ról beszélünk, nem kérdéses, hogy énje a 
napló énjéhez hasonlóan többé-kevésbé 
azonos a szerzőjével. Többé-kevésbé, hi
szen a nyilvános napló fogalma oximoron: 
a napló ugyanis definíció szerint szemé
lyes és titkos, ezzel szemben a blog ki van 
szolgáltatva a nyilvánosságnak. Ha te
hát a napló szerzője arra törekszik, hogy 
egészen kitárulkozzon, a blognál ez nem 
ilyen egyszerű: akaratlanul is torzít a ké
pen, hogy közelebb kerüljön ahhoz, aki
nek önmagát látni szeretné. A blog énjé
nek nem lehet túl sok szépséghibája, ha 
már ekkora tömeg előtt kell vetkőznie. 
A szerzőnek pedig fokozottan nehéz dol
ga van: terítékre teszi azokat a sorokat, 
amelyekben minden a sajátja: a történet 
maga, az, ahogy elmondja, és az is, aki
ről szól.

A teljes személyességgel és azzal, hogy 
ezt a hármas azonosságot (szerző-elbe- 
szélő-szereplő) alapértelmezettnek te

kintjük, együtt jár a játék lehetősége is. 
Az egyik blogger így beszél saját blog- 
hangjáról: „Mannácska egy szerep. Egy 
alteregó alteregója. Néha azonban meg
látni az álarc mögött az embert.”2 Úgy 
tűnik azonban, annak, aki olvas, fontos 
lenne tudni, mennyire van köze a való
sághoz annak, amit olvasnak. Hosszú ta
lálgatások indulhatnak el a kommentek- 
ben: ostoba vagy csak játssza az ostobát? 
Tényleg így gondolja, vagy csak elsiklot- 
tunk valahol a szarkazmus fölött? Válasz 
persze soha nem érkezik, ahogy a kopog
tatás után sem. Vagy kockáztatunk és ki
nyitjuk az ajtót, vagy sosem tudjuk meg, 
ki az az én.

2. Mikor van készen?
(Az azonnali recepció 
és az interaktivitás 
kérdése)
A blogbejegyzések többségére perceken, 

legkésőbb órákon belül érkezik reakció: 
kérdés, hasonló élmény elbeszélése, pozi
tív és negatív kritika, régi író-olvasó vi
szonyt fitogtató bizalmas megjegyzés. A 
kommentek sora a lehető legheterogénebb 
megnyilvánulásokból áll össze, és sajátos 
szereppel bír: azonnal megrajzolja a be
jegyzés holdudvarát, amelybe beletartoz
nak azok, akik egy ilyen bejegyzést elol
vasnak és a mód, ahogyan reagálnak rá.

Nem egyszer fórul elő, hogy régebbi 
bejegyzést olvasva valamelyik komment 
nem érthető, mert olyasmire vonatkozik 
a szövegben, amit azóta már megváltoz
tattak. Ha valaki arra hívja fel a blog
ger figyelmét, hogy mondatából hiány
zik egy ige, kommentje azonnal értelmét 
veszti, mihelyt a címzett megszünteti az 
igehiányt. Előfordul, hogy hiába keres
sük a szövegben azt a durva megjegyzést, 
amelyre az egyik kommentelő utalt, mert 
már eltávolították a szövegből.

A blogbejegyzés szövege tehát folyton 
alakulóban van, a kommentek alapján 
folyamatosan formálódik. Ráadásul ál
landóan növekszik az említett holdudvar 
is, amelyben a kommentelők a szerzőhöz 
szólnak vagy a bejegyzésben megjelölt té
mához vagy a bejegyzés szereplőjéhez. A 
legtöbb esetben a blogger sem állja meg, 
hogy ő maga is ne reagáljon a kommen- 
tekre: egyetértsen, finomítson és mentse 
magát, ha szükséges. Mindezt tekintet
be véve nem állíthatjuk, hogy az utólagos 
javítások, törlések, bővítések, amelyek a 
pillanatnyi szövegállapoton nem észre- 
vehetőek, nem részei a bejegyzésnek. De 
ha a kommentek során alakul némiképp 
a blogger véleménye, kiegészíti az erede
ti szöveget, akkor valamilyen értelem
ben a holdudvar is a blog része. Az pe
dig még akkor is folytatható, ha a blogger 
már abbahagyta a virtuális naplóírást. A 
blogbejegyzés nem független az utólagos 
módosításoktól, de tekinthetjük-e részé
nek azokat a kommenteket is, ameyeket 
a szerző maga talán soha nem olvasott? 
Mikor van készen egy blogbejegyzés?

3. Hamisitvány-e 
a blogantológia?
(Az internetes 
médiumhoz kötöttség 
kérdése)
Online regény, ez ismerős. Hiszen ez

zel kezdődött a század: az Origó regény
pályázatával és Jake Smiles-szal, aki az 
Ilink „szerzője”, elbeszélője és szereplő
je egyben, akárcsak a blogok énjei. Aztán 
blogregényként emlegetik Bene Viki 
Eszterláncát, amely egy „páratlan anya” 
feljegyzéseiből áll és ezzel szintén a blog- 
műfajt idézi. A blogantológia, amelynek 
ötletét 2006-ban a Habostorta és a Líra 
vetette fel, azonban egészen más értelem
ben lett volna blogkönyv, mint a fent emlí
tettek. Az alapelképzelés szerint az egyik 
népszerű blogszolgáltató (B13) tartalmai 
közül online szavazással döntenék el, 
mely szerzők bejegyzései érdemlik meg, 
hogy nyomtatásban is publikálják őket.

Az antológia kezdeményezésével kap
csolatban a kérdés egyértelmű és azonnali: 
blog marad-e a blog akkor is, ha megfoszt
juk internetes jellegétől, vagy csak vala
miféle papíron rögzített, mesterségesen 
korlátozott állapotkép? Meghamisítja-e a 
nyomdafesték magát a bejegyzést, ha kom
mentek nélkül közli azt, olvasóit pedig el
zárja a „továbblinkelés” lehetőségétől?
> > > > >  folytatása 10. oldalon

-feito-fsító-féítaMfiito-teiteMteftei-féitsHel A»««»K i l o m e t r i K



HELIKON

» > > >  folytatás a 9. oldalról

4. Milyen a jó blog?
(A blog-kánon kérdése)

A kérdéses blogantológia végül nem 
született meg, vagy minden internetes 
visszhang nélkül született, amit nem te
hetett volna meg. ismervén a rosszmájú 
ellenzéki bloggereket, akik már a hírre 
is így reagáltak: „ha netán minden írá
sa szar is, akkor is irodalomtörténeti uni
kum lészen majd.”3

A megjegyzés kapcsán adja magát a 
kérdés: mitől szar egy blogbejegyzés? És 
értelemszerűen, az ennél jóval fontosabb 
kérdés: mit lehet tenni, hogy inkább jó 
legyen? A blogantológiával kapcsolatban 
olyan kifejezések bukkannak fel, mint a 
„hulladékblog4”, „tragikus színvonal5”, az 
egyik megvádolt szerző' pedig válaszul 
azzal érvel, hogy a szövegek között „szak
mai zsűri”6 válogat. Ezek szerint kell len
nie egy mércének, amelynek alapján el
dönthető, mitől jó egy blog, melyek azok 
a témák, amelyről érdemes blogot vezet
ni, illetve milyen a szakmailag kifogásta
lan, akár a papír-irodalomba is beiktat
ható bejegyzés.

A tapasztalat azonban azt mutatja, 
hogy nehéz megtalálni azokat az ismérve
ket, amelyek alapján kanonizálhatnánk 
egy-egy blogbejegyzést. A helyesírás és 
szövegfelépítés dogmáinak egyértelmű
en nem híve a bloggerek egy jelentős ré
sze, témák tekintetében pedig ugyancsak 
sokszínűnek mondható a blogoszféra. A 
tájékozottság, forrásellenőrzés éppúgy 
nem szempont, mint az önálló alkotás 
és átemelt vendégszöveg különbségei. 
Szakmai zsűri alatt pedig ugyanúgy ért
hetünk akadémikusokat, mint újságíró
kat vagy olyan laikusokat, akik évek óta 
blogot írnak.

A kánonképzés másik fontos eleme a 
nézettségi/olvasottsági mutató: népsze
rű bloggernek számít, akit sokan olvas
nak és sokan kommentálnak. A közönség 
azonban maga is elismerheti: semmi sem 
garantálja, hogy az ember előbb jut el egy 
neki tetsző bloghoz, mint egy határozot
tan ellenszenveshez. A kommenteknél 
pedig ugyanez a helyzet: ha egy bejegy
zést botrányosnak, felháborítóan osto
bának találunk, arra legalább akkora 
eséllyel reagálunk, mint egy olyan szö
vegre, amellyel azonosulni tudunk. Jó 
példa erre a napokon belül 96 komment- 
tel jutalmazott írás, amelyben egy magát 
tizennyolc éves lányként bemutató blog
ger a szüzességét árverezi.7

A kommentekben megjelenő kritika 
ugyanakkor nagyon ritkán szól magá
ról az írásról, legtöbbször annak alapján 
döntünk, hogy a bloggerről kialakult kép 
mennyire rokonszenves számunkra.

A blogok minősítésénél tehát nem kö
vethetjük az irodalomban megszokott 
gyakorlatot, kérdéses tehát, hogy szó 
lehet-e egyáltalán kánonról a blogok 
esetében vagy csupán recepcióról, naiv 
kritikáról van szó, azaz a blogolvasásban 
nincs más, csak ízlések és pofonok.

5. Ki kivel és ki ellen? 
(A magányos közösségiség 
kérdése)
A naplóírás önmagában magányos el

foglaltság. Ha azonban az ember a nyil
vánosság elé tárja legszemélyesebb gon
dolatait, emlékeit, érzéseit — és nem 
utolsósorban — véleményét, akkor olvasni 
kezdik, párbeszédet kezdeményeznek vele, 
és rövid időn belül olyan virtuális baráti 
körre tesz szert, amelynek tagjai abban az 
illúzióban élnek, hogy jól ismerik őt.

Mesterségesen generálódnak közössé
gek egyes blogoldalakon, ahol a szerzők 
előszeretettel olvassák egymást, napja-

s

ikat egymás új blogbejegyzéseit figyelve 
töltik, kommentsorozataikban fórumo
kat alakítanak ki, majd olyan erős cso
portszolidaritás alakul ki a fényképes 
profilok között, amely a hús-vér emberi 
barátságokat is megszégyenítené. A szo
lidaritást persze mi más erősítené job
ban, mint a konkurrens klikk kibeszé- 
lése? A blogantológia számára kiszemelt 
szöveganyagot a B13 szolgáltatja, amire 
felhördülnek olyan népszerű és magukat 
színvonalasabbnak tartó oldalak, mint a 
Blogtér és a Freeblog. A szavazásban elő
kelő helyen álló biogokat negatívan mi
nősítik,8 a konkurrens bloggereket pedig 
hasonló módon becézgetik, a „nézettség- 
függőtől” a „ringyóig” mindenre akad 
példa. Szerencsére a pellengérre állítot
tak sincsenek egyedül, hiszen a B13-as 
közösség tagjai éppúgy képesek a táma
dásra és a védekezésre, mint ellenfeleik. 
És az elmés szóváltások a végtelenségig 
tarthatnak, mert az identitásban éppúgy 
benne van a kivel, mint a ki ellen.

A kérdés azonban itt sem elhanyagol
ható: azzal, hogy az ember blogot szeret
ne írni, ezért regisztrál egy oldalon, ok

vetlenül azonosítania kell magát egy 
közösség tagjaként és több más közösség
gel szemben állva? A magányos blogírás 
közben tényleg elkerülhetetlen a közös
ségi élet? Aki olvastatni akarja írása
it, annak előbb el kell helyeznie magát, 
meg kell határoznia identitását a virtuá
lis irodalmi életben és ennek szociális há
lójában, vagy el lehet ezt kerülni? És ha 
lehet, érdemes-e vagy ez a közösségi jel
leg is a blog-létforma része?

A hatodik kérdés az lehetne, hogy hol 
van a blogírás-blogolvasás vége. Mert a 
bejegyzés alatti komment egy másik be
jegyzéshez visz el, egy szerzőhöz, aki egy 
teljes útinaplót írt, ahová bemásolt egy 
linket, amely egy másik bloghoz vezet, 
amit az adott ország lakója írt, aki a po
litika iránt érdeklődik, így blogja egy buj- 
togató blogjához vezet, ahonnan eljutunk 
egy misszionárius prédikátor beszédeihez, 
akiről valaki írt egy haikut egy másik ol
dalon. És így szeljük át egymás után több 
százszor a világhálót, linkről linkre ug
rálva, álláspontokat, témákat, kultúrákat 
és nyelveket váltogatva, míg már semmi 
közös nincs az egészben azon kívül, hogy 
minden szöveg íródik és olvasódik.

Hogy mi mindennek kell eleget ten
nie a blogoszférának ahhoz, hogy vég
re törölhesse a „/”-1 és irodalmi létformá
nak nevezhesse magát, azt nem tudnám 
megmondani. A 21. század (torz)szülöttje 
elért azonban valamit, amitől megélhető 
a posztmodern: az írás-olvasás akadály- 
mentes végtelenítését.

Jegyzetek

S zam árfü l: Blog/irodalom -  lehet-e összetett szó? 
http://szamarful.blogter.hu/46570/bloglrodalom - 
lehet-e összetett szó, bejegyzés időpontja: 2006- 
05-10, 19:47:57.

2M arianna: A névtelenség álneve, avagy naaagy 
önleleplezésem? http://m ennveim anna.blogter. 
hu/89278/a nevtelenseg álneve avagy naaagv 
onleleplezesem. bejegyzés időpontja: 2006-10-23, 
21:19.

3Szamárfül: Blog/irodalom -  lehet-e összetett szó? 
httD://szamarful.blogter.hu/46570/blogirodalom - 
lehet-e összetett szó, bejegyzés időpontja: 2006-05-
10, 19:47:57.

4„ A B13 ta lán  az egyetlen m agyar blogszolgáltató, 
am in csak hulladékblogok vannak ...” Kétéltű 
kommentje http://mefi.be/muti/661/blog-antologia/. 
bejegyzés időpontja: 2006-04-05. 18:03:04.

5„En is belenéztem p á r blogoldalba, mielőtt it t re 
g isztráltam , és azt kell mondjam, a színvonal sok 
helyen egyszerűen tragikus.”, A ndrás kommentje 
http://szamarful.blogter.hu/46570/blogirodalom - 
lehet-e összetett szó, bejegyzés időpontja: 2006-05- 
12, 11:03:18.

''„Egyébiránt, szakm ai zsűri válogatja az írá 
sokat, teh á t nem m i ak a ru n k  bekerülni a  könyv
be, hanem  a kiadó kereste meg a habostorta álta l 
üzem eltetett blog-oldalt.” Seherezad kommentje 
http://szamarful.blogter.hu/46570/blogirodalom - 
lehet-e összetett szó bejegyzés időpontja: 2006-05-
11, 20:47:39.

7Szirenkel8: Odaadom valakinek a  szüzességem! 
http://szerenkel8.bl3.hu/ index.php?f=7&s=2&blogi 
d=233&bm=1379&page=7- bejegyzés ideje: 2005-09- 
19, 00:31

8„A vicces sótlan(ennél még én is flegmább va
gyok.), a  kocsma érthetetlen, a ringyó meg idege- 
sítően ostoba.... Ilyenkor örülök hogy blogteres va
gyok!”, M arianna kommentje http://szam arful. 
blogter.hu/46570/blogirodalom - lehet-e összetett, 
szó, bejegyzés időpontja: 2006-05-11, 12:13:15
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HAJÓS JÁNOS

Bagatellianus szék foglaló beszédei

fantasztikum, tompa szarvakat visel. 
Templomban járt s most alászáll, 
oda, ahonnan vétetett.
Patáit ajkamba törli, 
hazamegy.

(I. szék)
Itt ülök,
ahol semmi sincs. 
Részesedem 
a hely szellemébóí. 
Semmisülök 
lelkesen, 
tanulok élni.
Ahogy tudni fogok 
majd túlnan.
A papíron túl, 
vagyis a parapírban.

(II. szék)
Telehold van, 
teljesen üres.
Mondják, hogy egy történet 
hajózik vele az égen.
Azé, aki nézi.
(Követem én is, 
mint egy szappanoperát.) 
Hullámot kavar, 
éveket szitál.
Megteríti
a hallgatás asztalát.

(III. szék)
Ami bonyolult: 
személyes.
A költők s a hentesek 
húsnak is hívják.
Lévén, hogy vágja a nadrág, 
alkalmazni kell szövetet, 
szabásmintát.
Ami személyes, kétes.
Begóniát és kozmogóniát ápol. 
Almokat kerít el, 
rózsákat és gondolatokat 
keresztez. Lengó'híd 
lakója, bennszülött.

(IV. szék)
A szenvedély egy kisiklott 
vonatban lakik.
Én költöztettem oda, 
amikor még száguldó 
otthonra vágyott.
Most már láthatja, 
nem ő az egyetlen, 
aki kékesen szuszog.
Most megtapasztalhatja 
a különbséget,
a pókfonálon táncoló különbséget, 
áldozat és túlélő között.

(V. szék)
Ma semmi sem önmaga.
A villamos hangja, 
akár a betörőé,
ha munkája gyümölcseit élvezi.

A fékpofák
a lelkifurdalás igéjét hirdetik.
A füstkarikákon
göröngyökben lakozó anyai szavak 
siklanak át.
Ez a korai kávé: kései tükör.

(VI. szék)
Ami megtörtént, 
megtörtént.
Ezzel is kevesebb.
Az elfogyó pudinghold 
egyre édesebb.
Legyek civódnak rajta, 
tizenkét kőműves. 
Közöttük magamat 
föl se ismerem.
Fekete kalapban érkezik 
hitvesem.

(VII. szék)
Egyre kevesebb esélye annak, 
hogy 7 éves lehessek.
A minap egy kivételes 
pillanatnak köszönhetően 
sikerült újra 21 évesnek lennem, 
de csak percekig tartott az egész. 
A szokásos hullám nekivetett 
a frissen meszelt sziklafalnak. 
Az időutazók, akár a kalózok, 
korán halnak.

(VIII. szék)
Az almaízben (is) fellépő közömbösség 
hazamegy. Nincs benne semmi

(IX. szék)
Gondolkodom, te
hát bizonytalan minden. 
Erre sem esküszöm, 
mért hinnék bármi másban? 
Pillangókisasszonyokkal, 
szárnyas pillanatokkal élek 
érdekházasságban.
Tele van a hamuzóm 
jelképekkel és kalandokkal. 
Újrasodorható dohánnyal.

(X. szék)
Az ember szívnek mit nevez?
Ez a homokrajz a vérbe hogy kerül?
Hol van a szentség,
az őrület kezese,
aki a tenger ráncait kisimítja?
Ez a cápáknak prédikáló búvár 
kinek dolgozik! Ki viszi haza? 
Lehet-e a képtelenség 
bárkinek otthona?

(XI. szék))
A papíron parázsló szerelem 
nem gyanús?
Az üresen fehérlő mezőben 
mit keres?
Helyére, nyílván, nem talál. 
Boldogul hát, ahol nem lehet.

(XII. szék))
Ezt a percet elteszem 
emlékbe. Homok formájában, 
hogy valami súlya is legyen. Majd 
feltöltök vele egy másikat, ha kell. 
(Amiben már homok sincs.) 
Felszórok vele egy másik, 
tán mostohább időt?) 
vakítón táguló sivatagot, 
amiben már a porszem is: hiány -

Homokot szór és gyűjtöget 
az egyszemélyes karaván.

(Szószék avagy 
a hallgatás 
asztala)
Kalandor vagyok, 
kerge kalandor.
Nem félek semmitől, 
csak a kalandtól.
Ahova nem jutok el, 
ott szoktam élni.
A többit a felejtés 
bárkinek elmeséli.
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S Z Ő C S  IS T V Á N

Utánlövések I.
1. Gyöngy! Hajában 
gyöngy...
Utólag bevallhatom, Varga P. kaleva- 

lás könyvébó'l leginkább az a két gyöngy
fényű anekdota bűvölt el, melyeknél ra
gyogóbbat Mikszáth sem találhatott 
volna ki.

Vikár Béla, a legigazibb Kalevala-for
dító, az első' világháború alatt, mint afféle 
jótét lélek, Vöröskereszt-aktivistaként for- 
golódott-sürgöló'dött, fájdalmakat enyhí
tendő', panaszokat hallgatandó. Értesítik 
egy tábori kórházból, van ott egy sebesült 
orosz hadifogoly, hónapok óta szenved, s 
még oroszul sem tud, csak hallgat, nyil
vántartásba sem vehetik. Vikár leuta
zik, szól a sebesülthöz finn, vót, vepsze, 
udmurt, mordvin nyelveken, még tatá
rul is, de az csak néz üres tekintettel ma
ga elé. Vikár végül mingrél nyelven szólal 
meg. A beteg arca felragyog, boldog mo
sollyal megszólal: „Végre meghaltam és 
akkor Te vagy az angyal, aki a mennyor
szágban anyanyelvemen fogad!” ... és el- 
érzékenyülve simogatták egymás kezét; 
Vikár mint angyal, és a grúziai sebesült 
mint üdvözült személy!

Másik: Vikár mint vöröskeresztes kül
dött, X. községbe táviratot meneszt: A dé
li vonattal érkezem, Vikár. Mikor leszáll 
az állomáson, csodálkozva látja, hogy 
templomi zászlókkal felvonult népség, fe
hér köntösös éneklő kislányok fogadják 
virágokkal. Ám az arcokra hamar kiült 
a csalódás: ők ugyanis a távirat alapján a 
pápai vikár-iust várták! Vikár Béla azon
ban hamar megvigasztalta őket: Én, ha 
nem is pápai, de valóban Vikár vagyok, s 
akár vikárius is lehetnék; és apostoli jel
legem is van, mert az apósomtól jövök, és 
így érkezésem apostoli... Ne szomorkod- 
junk tehát, bizonyára ti is éhesek vagy
tok, üljünk hát le gyorsan az asztalhoz, 
amellyel a nuncius őkegyelmességét vár
tátok!... És lön...

2. Finn- és önháló
Először meglepődtem: hogy-hogy Varga 

R, aki annyira tájékozott, mégsem emlí
ti sem Kodolányi Jánost, sem Karácsonyi 
Sándort, amikor finn-magyar testvériesü
lésről ejt szót, a második háború idején 
ideológiai összefüggésekben; holott előb
bi két könyvet is írt éppen akkor a fin
nekről, ilyen vonatkozásokkal, utóbbi pe
dig, a Magyar Észjárás szerzője is mondá: 
Kicsiny húgunk van nékünkl?

Valószínűleg még mindég létezik egy 
névjegyzék, amelyre az egykori német 
nemzeti szocialista Volksbund feke
te pöttyöket ejtett, például az említette
ken kívül Féja Géza, Várkonyi Nándor, 
stb.-k nevei mellé, s ezt „egyesek” még 
évtizedekig tekintetbe vették! Mint a 
Volksbund fő eszmei ellenfeleit! Például, 
a hetvenes évek elején levelet írtam E.

Fehér Pálnak, aki a leg vörösebb volt, 
Somogyváry Gyuláról; hogy-hogy? ... 
válaszolt ingerülten; ő magyar fasiszta 
volt a javából!... Hozzátehette volna: an
nak ellenére, hogy a parlament egy ülé
sén egyedül szavazott a zsidótörvény el
len, hogy a német megszállás alatt titkos 
rádióadót működtetett, hogy el is vitték 
aztán Mauthausenbe; de a „felszabadu
lás” után a közléstől eltiltották, aztán in
ternálták, máig sem tudjuk pontosan, hol 
és hogyan pusztult el. Ő különösen veszé
lyesnek számított, mert a családja német
ből lett magyar (A Rajna ködbe vész). Ha 
rágondolok, a migrén mindig a balhalán
tékomig hasít.

Visszatérve a Kalevalánkhoz... Nem
rég említettem volt, hogyan ismerked
tem meg a háború utolsó előtti telén Viljo 
Tervonen finn nyelvtudóssal, akkor még 
nem professzor, csak lektor volt; inkább 
egy olasz autóverenyzőhöz hasonlított 
(vagy egy olasz pilótának maszkírozott 
titkos kettős ügynökhöz), s meséltem, mi
lyen gyöngyözően nevetett, amint előad
tam neki, hogy a finnül utcát jelentő ka- 
tua szó, a germán gate-ból jön, s mint 
tudjuk, „kapu, kijárat, szoros” jelenté
sű, az viszont a magyargát-hó\... magyar 
mivoltát megerősíti, hogy szemléleti el
lentéte, megfordított alakjában, a tág... 
De a történelemre visszatérve, megkér
deztem tőle, hogy náluk is olyan rendszer 
van, mint nálunk? Határozottan rázta a 
fejét: Nem! Minálunk a szociáldemokrá
cia eszméi állnak a központban!... És nem 
félnek, most, hogy itt van mindjárt a há
ború vége, hogy az oroszok lesöprik őket 
a térképről?

Titokzatosan elmosolyodott: Nem fé
lünk! Ez bonyolult és nehéz kérdés.

Az első világháború végén is Sztálin 
volt az, aki a leghatározottabban ki
állt Finnország függetlensége mellett, és 
most is azt fogja tenni!

Tehát nemcsak „némi túlzás”, hogy 
Domokos Péter Finnország akkori „egy
re fokozódó fasizálódásáról” beszélt, vagy 
hogy Szíj Enikő „eszmei zűrzavarról” ... 
Nem zűrzavar volt az, hanem tudatosan, 
pontosan beirányított zárótűz! {Die Fanny 
hoch... S. A. marschiert, mit harten festen 
Schritt! Rotfront und Reaktion ist erschos
sen!... S milyen érdekes: bizonyos körök
nek ma is a Vörös front és a konzervati
vizmus: a hagyományőrzés, egyformán 
veszélyes, ellenséges eszmerendszer???!

3. Hogy-hogy: Vagy: 
vagy-vagy?
Hogyan?, kérdezhetik fiatalabbjaink. 

Ti, vagyis tűk, akkoriban hittetek a cso
dafegyverekben, a végső győzelemben, és 
mégis, józan hangon, realistán tárgyalta
tok a vereségről?

Ez bizony így volt: mindenki tudott va
lamit a csodafegyverekről! Például, egy 
pápai nyilas suszter ismerősöm, utóbb a 
végsőkig nagy kommunista, mikor egy 
ízben Vas megye fölött sok angol bombá
zót lőttek le, magyarázta: „Nagy, mág

neses négyszögeket lőnek fel a levegőbe. 
Most próbálják ki!”

Szóval mindenki hitt bennük, s köz
ben tudta, hogy az egész csak halajmesz, 
és józanul próbált gondolkozni a vég
ről. Minden oldalról. Balról, például: Sós 
Jóska, az üldözött illegális kommunista 
kőmíves, miközben Molterék házának a 
falán gyógyítgatta a malter sebeit, a va
kolókanalat rázta Marosi Péter felé, aki 
akkoriban éppen az Ifjú Erdélyt szerkesz
tette: „Úrfi! Ha béjönnek az oroszak, ma
gát is felakasztatam!”

Jobbról: Legúriasabb viselkedésű, leg
választékosabban beszélő és öltözködő 
franciatanárom felesége német volt (ké
sőbb nekem is tanárnőm), sógora pedig a 
fegyveres SS  kötelékében szolgált, száza
dosnak megfelelő rangban. 1943-ban ka
rácsonykor meglátogatta húgát és sógo
rát, együtt töltötték a szentestét. Vacsora 
után tanárom megkérdezte: És mondd... 
hogy látod te ezt az egészet? Mikor és ho
gyan lesz már vége ennek a háborúnak? 
... Az SS-parancsnok letette a borospoha
rat, kicsit hallgatott, majd így szólt: Hát, 
ahogy kinéznek a dolgok, jövő ilyenkor 
már az oroszokkal fogtok karácsonyozni! 
(Valójában már a szüretre megérkeztek.)

E finom úriember tanárommal vagy 
tizenöt év múlva találkoztam utoljára, 
amikor feleségét elkísérte a kolozsvári 
Horea útra, hogy az még egy végső bú
csúpillantást vethessen a Mariánum épü
letére, ahol annak idején lánykodott... 
Kimentek Nyugat-Németországba, és 
egyre hevesebben vitatkoztak; tanárom 
végülis egy ottani elmegyógyintézetben 
hunyt el.

Sós Jóska bácsi nem akasztatott fel 
senkit, ő lett Marosvásárhely első népi 
polgármestere, és egy gróf-fiú iskolatár
samat megfogadta, hogy lányát lovagol
ni tanítsa.

//
4. Őstörténet vagy 
hitrege?
Varga P. szerint -  az 1985-ös jubileu

mot kivéve — 1989-ig csend volt, semmi
lyen jelentős tudományos elméleti ese
mény a Kalevala-kéráéshen nem merült 
fel. Valójában azonban „történt valami” 
az említett évforduló alkalmából. Lauri 
Honko, a turkui egyetem tanára, s az ot
tani folklórintézet igazgatója roppant ér
dekes előadást tartott az értelmezések 
átalakulásáról: „Jelenleg a Kalevala és 
a régi runó-epika mitológiai interpretá
ciójának korát éljük... Lönnrot elképzelé
se a Kalevaláról mint őstörténeti kútfőről 
összeomlott... de a Lönnrot-variánsokon 
keresztül is eljuthatunk a mítoszi alap
szerkezethez.” Szálinger Balázs drámai 
költeményének a koncepciója is például 
Graves görög és kelta mitológiamagyará
zatához közeledik: a „nagybotos férfiak
ról szóló regék az ősi nőelvű társadalom 
felszámolását igyekeznek mithológiai ala
pon indokolni! (Lauri Honko tanulmánya 
1986-ban egy nagy olvasottságú irodalmi 
folyóiratban is megjelent. Interneten tes
sék villámgyorsan utánanézni!)
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HELIKON

F R IE D  ISTV Á N

„A szellem  sohasem lehet vak”
(Szántó György idézése)
Az egykor oly sikeres íróról, Szántó 

Györgyről nagyokat hallgat az irodalom- 
történet. Pedigvalaha maga sokat vitázott 
regényírói elképzeléseiről és lehetősége
iről, arról, hogy nem pusztán „hajlam”- 
ból vagy a kor problémái elől való kitérés 
miatt fordult a történelmi regényhez, ha
nem azért, mert kortársi epikapublikáci
ójának törekvései során nehézségekbe üt
között. Az ötszínű ember című regényének 
kiadására mintegy harminc évet várt, 
Gáz című regénye ma is az Aradi közlöny
ben várja, hogy valaki kiemelje a folyta
tásos napilapközlés sírjából. Nem kevés
bé vitatott volt megítéltetése, a példátlan 
sikerű Stradiváriröi (az 1930-as eszten
dőkben Bolváry Géza filmet forgatott be
lőle) Babits Mihálynak egy lebecsülésről 
árulkodó megjegyzése volt csupán, míg 
Benedek Marcell úgy ünnepelte, mint 
oly regényt, amely az idővel vívott sza
badságharc győztese lett. Fekete éveim 
című önéletrajzát Kosztolányi Dezső és 
Bóka László becsülte, a konzervatív kri
tika erkölcstelenségben és exhibicioniz
musban marasztalta el. Mainapság, ha 
Szántó György szóba kerül, kitűnő avant
gárd folyóirata, a Periszkóp említődik, 
ennek mind irodalmi, mind képzőművé
szeti anyaga (a kottamellékletek közül 
a Bartók-közlés külön figyelemre méltó) 
mutatja, hogy Szántó mennyire együtt
gondolkodott a kortárs európai mozgal
makkal, mily érzékenyen fogta föl az „iz
musok” művészetfelfogásokat felforgató 
igyekezetét, és mennyire törekedett ar
ra, hogy a technikai újítások révén művé
szi alakzatokhoz jutó új művészeti ágak 
(film, fényképészet) polgárjogot nyerje
nek. Azt azonban a kutatás csak ritka 
pillanataiban igazolta vissza, milyen sze
repet játszottak Szántó György regényei a 
formabontó-formakonstruáló magyar epi
ka történetében. Az jórészt ismert, hogy 
a Stradivari szerkezetének mintázata 
egy hegedűverseny, az kevésbé, hogy a jó
részt elfelejtett Meléte a történeti regényt 
a mítoszregénynek az 1930-as esztendők
ben újrafogalmazódó változatához közelí
ti, míg e két „nagyregényt” (regényfolya
mot) megelőzőleg a Shakespeare-elődként 
számon tartott Marlowe-t regénybe fog
laló író azzal kísérletezik, miként hoz
ható az életrajzi epikai alakzat a rémre
gényes Erzsébet-kori dráma közelébe (A 
földgömb). De egy népszerű sorozat szá
mára riportregényt is adott közre Szántó 
György, Sport címmel (melybe becsem
pészte a német képzőművészet eminens 
figuráját, Käthe Kollwitzot), majd idősebb 
korában a magyar és a szomszédos né
pek regéit költötte át, A három vaskorona 
címmel, részint Mednyánszky Alajosnak 
többek között a Jókai és Mikszáth által 
is feldolgozott Vág völgyi mondáira tá
maszkodva, részint a parasztfelkelések 
nyomán terjedő elbeszélésanyagok fel- 
használásával. Ugyancsak feledésbe me

rült a Temesvár felé című regény, amely 
tíz helyszín megjelenítését úgy fogja egy
ségbe, hogy az Dózsa György felé mutas
son, kezdve a huszitáktól egészen a tüzes 
trónra ültetett népvezérig.

Szántó György életművében több, ad
dig nem vagy keveset emlegetett „irodal
mi táj” került a magyar irodalom térké
pére. így a szülővároska, Vágújhely, ahol 
apja középiskolai tanár volt, s ahol a szlo
vák-magyar zsidó lakosság vegyesnyel
vűsége és többkulturáltsága jelentette a 
meghatározó élményeket. Csőd című re
gényében elevenedik meg Lugos, a lugo- 
si gimnázium, ahova a német-magyar 
szakos apát áthelyezték, itt a román-ma
gyar találkozások, akkor még fiatalkori 
barátságok nyitották Szántó György sze
mét. Egyik jóbarátja Traian Grozavescu, 
a későbbi neves tenorista volt, s ez ifjú
kori barátságnak volt köszönhető, hogy 
az államfordulat után rövid ideig Szántó 
György a kolozsvári román opera díszlet
tervezőjeként dolgozott. A két világhábo
rú között Szántó György Aradon élt, itt 
lett íróvá, itt lett tevékeny részese az ara
di magyar művelődésnek, publicistája a 
már említett aradi sajtónak. Ami Lugos 
és Arad közt történt, az részint történe
lem, részint sorstörténet. Szántó György 
szülei kívánságára nem a képzőművé
szeti főiskolára iratkozott be Budapesten, 
hanem a Műegyetemre, miközben élte a 
bohém fiatalok világát. Ebbe robbant be 
a világháború, az ifjú Szántó György a 
keleti frontra került, ahol egy gránát el
találta, és ennek következtében fél-sze
mét elveszítette. Akkor még azt remél
te, épen maradt szemével festői pályát 
futhat be. Kernstok Károly követője lett, 
noha korábban és majd később Böcklin 
szimbolikus jeleneteit is méltányol
ta, főleg figurális kompozíciókkal tűnt 
ki, majd megérintette az expresszioniz- 
mus. Munka közben érte a csapás, má
sik szemében levált a retina, s a német- 
országi kezelések ellenére megvakult. 
Unokatestvére, az író-újságíró Meubauer 
Pál közvetítésével kapta meg Romain 
Rolland üzenetét: A szellem sohasem le
het vak. S mint önéletrajzában maga is ír
ta, megtanult befelé látni, az önmagához 
eltalálás küzdelmeiben lelt rá az írásra, 
amellyel korábban is próbálkozott, kép
zőművészeti elképzeléseit a regényekben 
a cselekményt olykor megakasztó, más
kor dramaturgiai funkcióval rendelkező 
leírások révén hasznosította. Munkáihoz 
a szükséges forrásmunkákat felesége, a 
legendás Adél asszony felolvasásai segít
ségével dolgozta föl, hihetetlen művelt
sége, kitűnő képzőművészeti, zenei me
móriája (élete végéig rajongott egyszerre 
Mozartért és Wagnerért) volt jellemző rá, 
a regényteret benépesítő képzelete kor
társaitól hol elismerést, hol megrovást 
kapott. Már csak azért is, mert megle
hetősen szabadon bánt időnként anyagá

val, számára a konstrukció, az építmény 
megalkotása volt a lényeges. Jól mutat
ja ezt Hajdútánc című Bocskai-regénye, 
amelyben a Móricz-trilógia (Erdély) előt
ti korszakot dolgozta föl. Ahhoz a nemze
dékhez tartozott Szántó György, amely a 
történeti Magyarország kínálta élmény
világban volt otthon, és amely ott érez
te az Ady megénekelte „útvesztést”, ahol 
a népek összefogásának gondolata el
enyészett. Középiskolás korának kuru- 
cos történelemszemlélete és a téves po
litikai gondolkodás miatti tiltakozása 
találkozott történeti regényeiben, a né
met politikai orientációval szemben a 
„keleti” kisnépek összefogásának igyeke
zett hangot adni. Mind az utolsó Árpád- 
házi királyokról szóló Aranyágacska, 
mind a Hajdútánc úgy „németellenes”, 
„Habsburg-ellenes”, hogy vele szemben 
az oly sokszor egymás ellen fordított/for- 
duló népek lehetséges szövetkezését állít
ja. Miközben az osztrák-német irodalmi, 
zenei, képzőművészeti kultúrának Szántó 
György elkötelezettje maradt. Nem meg
lepő, hogy az 1930-as esztendők máso
dik felében Szántó Györgyöt ott látjuk 
Bajcsy Zsilinszky Endre baráti társasá
gában, az ún. „napkeleti bölcsek” mellett, 
s az 1920-as esztendők illúzióival leszá
molva a polgári radikálisok eszmevilágát 
vallotta a magáénak. Résztvevője volt az 
erdélyi írók vállalkozásainak, a maros- 
vécsi Helikonnak, több műve az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadásában jelent meg, 
az Erdélyi Helikon, a Pásztortűz és Ligeti 
Ernő Független Újságja, közölte szívesen 
elbeszéléseit, kritikáit, publicisztikáját. 
1945 után megkísérelte, hogy az újjászer
veződő erdélyi magyar irodalom részese 
is legyen, de a dogmatikus szemlélet nem 
tűrte a szabadgondolkodó Szántó György 
rendhagyó írásait. Itt jegyzem meg, hogy 
a világháború előtti Korunknak csak ad
dig volt a munkatársa, míg azt Dienes 
László szerkesztette, Gaál Gábor marxiz
musa taszította.

1947-48-tól nem sok esélye ma
radt Szántó Györgynek, hogy írói mun
káját Aradon folytathassa, áttelepült 
Budapestre, ahol a szigorodó irodalmi élet 
az ifjúsági irodalomban jelölte ki helyét. 
S Szántó tette, amit tehetett, ifjúsági tör
ténelmi regényekkel (valamennyi sok ki
adást ért meg) szolgálta az olvasó ifjú
ságot, majd amikor némileg enyhült a 
légkör, az ifjúsági irodalom ürügyén ad
ta ki poétikus Mozart kutyája és a társa
dalomjobbító Robert Owenről szóló A ja 
víthatatlan javító című regényeit. Élete 
utolsó éveiben Goethe fiának sorsa fog
lalkoztatta (Weimari árnyjáték) és a na
gyon személyes A beszélő' festmény, amely 
Munkácsynak a vak Miltont ábrázoló ké
pe segítségével szinte írói végrendeletnek 
készült. Szántó György regényírása küz
delem a forma megtalálásáért: a cselek
ményesség és a festőiség öröklött ténye
ző, de a kísérletezés a megszerkesztettség 
egyre újabb változataiért már a kortár
si törekvésekkel rokonítja. Érdemes újra
olvasni, megkeresni méltó helyét az iro
dalom történetében. Ötven évvel halála 
után erre szükség volna.
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S Z A B Ó  A N D R Á S  P É T E R

Erdély „unifikációja” -  m ásképp
Van szerencsénk bejelenteni, hogy 

m értékadó összefoglalás született az 
unió kérdésköréről. Azonban nem 
am a bizonyos, néhány éve még tö 
retlen népszerűségű európai állam - 
a lakulatró l, hanem  egy államjogi 
aktusról, M agyarország és Erdély 
1867-ben lezajlott egyesítéséről, és az 
azt követő felemás, sok feszültséggel 
te rhelt integrációs folyamatról. Ism ét 
egy ismerős szó: integráció. M ár eny- 
nyi is elég lenne ahhoz, hogy megszü
lessen Pál Jud it m onográfiájának fi
nom, áthallásos kontextusa, ám még 
erősebb kapcsolatot terem tenek a je 
lennel, napjaink  Romániájával a 19. 
századi m agyar uniós gondolat kap
csán bem utatott nemzeti autonómia- 
törekvések.

Pál Jud it m unkája teh á t nagyon 
is ak tuális  kérdéseket feszeget. 
Szűkebb tá rgya  az 1867 és 1872 kö
zötti időszak, am ikor jórészt lezaj
lott Erdélynek a dualizm us kori m a
gyar állam keretbe való beillesztése, 
ám egy-egy bővebb fejezet keretében 
a reform kori előzményeket, illetve az 
1876-ban m egvalósult közigazgatási 
reform h á tte ré t is bem utatja, sőt, ahol 
szükséges, néhány esetben egészen a 
kora újkorig visszavezeti gondolatme
netét. Fő kérdése az, hogy az Erdély 
középkori gyökerű különkorm ány- 
zata, autonómiája m iként és milyen 
megfontolások nyomán szűnt meg a 
kiegyezés u tán i M agyarországon, ho
gyan dőlt el az, hogy az unió emel
kedett eszméje Kemény Zsigmond ki
fejezésével élve unificáltatás, azaz 
erőszakos egységesítés és beolvasz
tás  form ájában öltött testet. B ár a fo
lyam at m inden fázisában erőteljesen 
összefüggött a nemzetiségi kérdéssel, 
Pál Ju d it vizsgálódását nagyon he
lyesen nem szűkíti a kérdésnek er
re az egyetlen aspektusára. A szerző 
célkitűzéseit impozáns szakm ai fel- 
készültséggel valósítja meg, adatait, 
a szakirodalom  és a k iadott források 
teljességén tú l, hatalm as, k iadatlan  
levéltári anyagból meríti. A mű h i
ánypótló, hiszen az Erdély in tegráci
óját 1867 és 1872 között felügyelő k i
rályi biztosi intézm ényről korábban 
még csak tanu lm ány  sem született, 
és az unió kérdéskörét is inkább a re 
formkor vonatkozásában vizsgálták.

A négy fejezetre oszló terjedelm es 
m unka első része a korábbi ered
mények nyomán az uniós gondo
la t 1867 előtti előtörténetét vázolja, 
a 18. század végi kezdetektől egé
szen a  kiegyezést megelőző tá rg y a

lásokig. (H iányérzetünk ta lán  csak 
azért tám ad, m ert nem találkozunk 
Bocskai István  1606-ban íro tt politi
ka i végrendeletével, amely egy elté
rő  értelm ezési keretben, de elsőként 
fogalm azta meg a két ország ú jra
egyesítésének eszméjét.) Pál Jud it le
vezetésének igazi kiindulópontja a re 
formkori Erdélyi Nagyfejedelemség, 
amely a H absburg M onarchia egyik 
legszegényebb, elszigetelt alkotóele
m eként még a m egkésett m agyaror
szági tá rsada lm i és gazdasági fejlő
déstől is elm aradt. Ahogy az számos 
kortársi megnyilvánulásból k itűn ik , 
erdélyi részről az uniós törekvések 
mozgatója az érzelmi és gazdasági 
érvek m ellett az erdélyi m agyar elit
nek a m agyar dom inancia fenn tar
tá sá ra  irányuló törekvése volt. Úgy 
gondolták, hogy a M agyarországgal 
való egyesülés révén majd ellensú
lyozni tudják a rom ánság számbeli 
fölényét, és képesek lesznek elkerül
ni a szám talanszor felvázolt loká
lis nem zethalált. A mérleg azonban 
még az erdélyi m agyarság körében 
is csak fokozatosan billent az unió
törekvések javára, sokáig ellene h a 
to tt m ind a székely partiku larizm us, 
m ind pedig a m agyar nemesség h i
vatalféltése és transzszilvanizm usa. 
A legkitartóbban Wesselényi Miklós 
á lta l képviselt uniós gondolat csak a 
rendkívüli 1848. esztendőben ju to tt 
el a m egvalósítás küszöbére. A m a
gyarországi törvénycikket megerő
sítve az erdélyi országgyűlés 1848. 
máj. 30-án hozott döntést az egyesí
tésről, a szászok és a románok egy 
kisebb részének lanyha tám ogatá
sa mellett. A rom ánság nagyobb h á 
nyada azonban az unióban nemzeti 
identitása  elleni tám ad ást lá to tt, és 
kollektív jogokat követelt. A liberá
lis reform nemzedék rom antikus illú
ziója, m iszerint az egyéni szabadság- 
jogok kiterjesztése a m agyar nemzet 
és nyelv bázisának  azonnali és ta r 
tós megerősödését hozza, ham arosan  
szertefoszlott, és az ebben a tek in te t
ben rea lista  konzervatívok (így pél
dául Jósika Sámuel kancellár) leg
rosszabb jóslatai vá ltak  valóra: az 
erdélyi nem zetek között polgárhá
ború tö rt ki. A konfliktus m ia tt az 
unió teljes k ibontakozására ezúttal 
nem kerü lt sor, és a neoabszolutiz
mus Erdély különállását is helyreál
líto tta, ám  a törvény később a m a
gyar politika egyik alaptételévé vált, 
ahogyan az erdélyi rom ánság is fo
lyam atosan hivatkozott a provizóri

um időszakában (1861-1865) kivívott 
nemzeti egyenjogúságra és k u ltu rá 
lis vívmányokra. Az uniót csak az 
1865. évi kolozsvári országgyűlés 
hozta vissza a sírból, ám meglehető
sen kedvezőtlen előjelek mellett, h i
szen az erdélyi elitek álláspontja egy 
jo ttány it sem közeledett egymáshoz. 
Ahogyan az az 1868. évi nem zetisé
gi törvényből is kiviláglik, a m agyar 
szabadelvű elit a Kosssuth-féle emig
rációval ellentétben továbbra is ra 
gaszkodott a politikai nem zet fikció
jához, és a pusztán  nem zetiségeknek 
tek in te tt népcsoportoktól a széles kö
rű  nyelvhasználat elméleti elism eré
se ellenére m egtagadta a kollektív 
jogokat, az önigazgatást, amelynek 
felvetését is a nem zetállam  egysé
ge elleni tám adáskén t értékelte. Az 
1867. évi kiegyezés és unió az erdé
lyi nem zetiségek szám ára a legrosz- 
szabb forgatókönyv m egvalósulá
sát je lentette, mivel Erdélynek még 
tartom ányi jellegű különállása sem 
m aradt, és az 1876. évi közigazga
tási reform végül a Királyföld auto
nóm iáját is m egszüntette, megtörve 
a szász konzervatívok m akacs ellen
állását. A m agyar politika az unió 
esetében a szokásos történeti é r
vekre sem tám aszkodhatott, hiszen 
Erdély a centrum tól való nagy távol
sága m iatt még a középkori M agyar 
K irályságban is külön tartom ány t 
képezett, m arad t teh á t a szabadelvű, 
a hom ogenizálást é rtékként, az auto
nóm iát feudális csökevényként bemu
tató  érvelés.

Az unió életbelépése u tán i első fél 
évtizedben, 1867 és 1872 között egy 
magyarországi konzervatív bürok
ra ta , Péchy Manó volt Abaúj megyei 
főispán vezényelte le az integrációt, 
m int helyben (Kolozsvárott) székelő 
királyi biztos. Egyben a Gubernium 
elnöki tisztét is betöltötte, egészen 
1869-ig, am ikor a Főkormányszék 
végleg beszüntette működését, átadva 
helyét a minisztériumok és a törvény- 
hatóságok közvetlen kommunikáci
ójának. A szerző elemzései alapján 
úgy tűnik , hogy a királyi biztos (aki 
egyébként m aga is vegyes nemzetisé
gű -  vegyesen m agyar és szlovák -  te 
rü letrő l érkezett) a gyors konszolidá
ció érdekében csökkenteni igyekezett 
az etn ikai és egyéb jellegű feszültsé
geket, ami egybeesett a korm ányza
ti szándékkal. Míg az első években 
Péchy -  Pál Judit szerint Andrássy 
Gyula miniszterelnökhöz fűződő ba
ráti viszonya révén -  jelentős befo
lyást tudott gyakorolni az események 
menetére, később teljesen kiszorult a 
döntéshozatali mechanizmusból. Nagy 
kár, hogy a királyi biztos személyisé
ge az elemzésből csak áttételesen raj-

14



HELIKON

zolódik ki, és a szerző nem vállalko
zik Péchy motivációinak részletesebb 
elemzésére. (Igaz, ezt Péchy Manóról 
Roman Holec pozsonyi történésszel 
közösen íro tt életrajzában valószínű
leg m ár megtette.) Ugyanígy az is h i
ányérzettel tölthet el, hogy a királyi 
biztos mellett kialakuló hivatal szer
vezetéről, létszámáról nem nyerünk 
pontos képet. Nagyon hasznos lett vol
na egy szervezeti ábra az átm eneti e r
délyi közigazgatás h ivatalainak  egy
máshoz és a minisztériumokhoz való 
viszonyáról is, az új és régi szervek 
párhuzamos működéséből kialakuló 
bonyolult ügym enetet pedig érdemes 
lett volna néhány példával illusztrál
ni. A királyi biztosság éveit bemutató 
rész tem atikus alfejezeteiben néhány 
zavaró ta rta lm i átfedés és kronológiai 
ugrás is m aradt, ezt azonban a tém a 
összetettsége messzemenően érthető
vé teszi.

Az elemzés valódi csemegéket 
is ta rto g a t az olvasó szám ára.
Nem volt ism ert eddig például 
az, hogy az erdélyi várm egyék 
milyen vonakodva és milyen 
szerényen képviseltették m agu
k a t Ferenc József 1867. évi pesti 
koronázási ünnepségein. Ennek 
hátterében  nem annyira  az u ra l
kodó személye irán ti ellenszenv 
húzódott meg, hanem  az, hogy 
az erdélyi m agyar elit így a k a r
ta  kikényszeríteni a törvényha
tóságok gyors újjászervezését.
A koronázási domb építéséhez 
az ország különböző részeiről 
felajánlott föld m ár a szimboli
kus politizálás vígjátéki dim en
zióit v illantja  fel, egyben nagy
szerű látleletet ad a kor erdélyi 
történeti tudatáról. Különösen 
tanulságos Udvarhelyszék ket
tős gesztusa, amely az agyag
falvi nem zetgyűlés helyszínéről 
szárm azó földet küldött, egy
szerre utalva ezzel az 1506. évi 
nem zetgyűlésre, és áttételesen 
az 1848. évi eseményekre.

Szám unkra m eglepetést je 
len te tt az az alfejezet is, amely
ben a szerző részletesen bemu
tatja , hogy a rom ánoknak és a 
szászoknak a provizórium évei
ben m egszerzett h ivatali nyelv- 
használati jogai milyen fokozatokon 
keresztül olvadtak fokozatosan el az 
átm enet éveiben, a Péchy-féle gya
korlatias toleranciától fokozatosan el
ju tva  az egyre erősödő m agyar nyel
vi nacionalizmusig, amely a dualista  
korszak végére a nem zetiségi törvény 
kifejezetten liberális rendelkezése
it is zárójelbe te tte . Ugyanilyen mély 
nyomot hagyott bennünk an n ak  is
m ertetése is, hogy a k irály i biztos, és 
ra jta  keresztül a belügym inisztérium

milyen nyíltan  befolyásolta a Deák
p á rt érdekében az 1869. és 1872. évi 
országgyűlési választásokat, az erdé
lyi választókerületek egy részébe -  
olykor egészen komikus kombinációk 
u tán  — m agyarországi „ejtőernyősö
ket” ju tta tva . (A szerző az előszóban 
a rra  is ígéretet tesz, hogy ezt a kér
déskört a közeljövőben önálló könyv
ben is feldolgozza.)

A király i biztosi intézm ény ötéves 
fennállása a la tt megvalósult a reális 
unió, m egalakultak  a törvényhatósá
gok, megkezdődött az úrbéri kérdés 
végleges rendezése, számos tek in te t
ben azonban továbbra sem valósult 
meg az összes m agyarországi polgár 
jogegyenlősége. Erdélyben 1871-ig ér
vényben m arad t a neoabszolutizmus
ból megörökölt szigorú sajtótörvény, 
sokáig kizárólag az 1850-es években 
bevezetett osztrák törvénykönyvek

alapján folyt az igazságszolgáltatás, 
az országgyűlési választások pedig a 
m agyarországinál m agasabb vagyo
ni cenzus alapján zajlottak, am i egy
értelm űen a rom ánság arányos kép
viselete ellen irányult. M indezt a 
rendszeres választási csalások és a 
törvényhatóságokban 1870-ben beve
zete tt virilizm us tetézték . A megva
lósult egyesítés a reform kori Erdély 
m agyar liberális elitje szám ára is 
veszteségekkel já r t . A m agyar állam

központi korm ányszerveiben term é
szetesen lényegesen kisebb súllyal 
b írtak , m int az egykori nagyfejede
lemség korm ányzatában, ám vala
melyest kárpótolta  őket a törvény- 
hatóságokban m egszerzett jelentős 
szerepük. A provizórium a la tt k ine
vezett rom án főtisztviselők és a neo
abszolutizmus éveiben kom prom ittá
lódott személyek helyére is ennek az 
érezhetően arisztokratikus, mély he 
lyi gyökerekkel bíró rétegnek tag jai 
kerültek, amelynek pozícióit a csa
ládi szövetségek is erősítették, és 
amely sok esetben sikeresen örökítet
te tovább tisztségeit.

A kötet egyik végkövetkeztetése az, 
hogy a k irá ly i biztost nem pusztán  
az integráció levezénylése érdekében 
nevezték ki, hanem  azért is, m ert a 
helyzet m egszilárdulásáig átm eneti 
jelleggel figyelembe k íván ták  venni 

Erdély speciális érzékeny
ségeit, értve ez a la tt nem 
csak a „nem zetiségeket”, 
hanem  az erdélyi m agyar 
elitet is. Az 1872 u tán i év
tizedek a liberális elveknek 
a nacionalista gyakorlattal 
szembeni fokozatos térvesz
tését hozták, ugyanakkor a 
rom án nem zeti mozgalom 
ezzel párhuzam os erősödé
sét és rad ikalizálódását is. 
A hagyományos helyi, erdé
lyi autonóm iákat az egysé
ges m agyar nem zetállam  
jegyében ugyan nagy h a tá 
rozottsággal felszámolták, 
ám a korabeli E urópára 
álta lánosan  jellemző á l
lam nacionalizm us m agyar 
változata Erdélyben vég
ső soron mégis kudarcot 
vallott. A dualizm us bel
ső harcaiban  megerősödő 
rom án nem zeti mozgalom 
egyre inkább a M onarchia 
keretein  kívül kereste az 
erdélyi rom ánság helyét, 
később pedig, egy m ásik -  
gyulafehérvári -  unió u tán , 
ugyanennek az állam nem 
zeti szemléletnek jegyében 
lépett fel a m agyar kisebb
ség autonóm iatörekvése
ivel szemben, ahogy erre 

elegánsan, történészhez illő finom
sággal m aga Pál Jud it is felhívja a 
figyelmet értékes kötetének zársza
vában. (Zárójel bezárva.)

P á l Ju d it: Unió vagy „u n ificá lta - 
tá s ”? E rdély  un ió ja  és a  k irá ly i b iz 
tos m űködése (1867-1872). E rd é ly i 
M ú zeu m -E gyesü let, K olozsvár,
2010. (E rd ély i T u d om án yos F ü z e 
te k  267.)

PÁL JUDIT

Unió vagy „unificáltatás"?
Erdély uniója és a királyi b iztos m ű ködése  

(1867-1872)

ERDÉLYI
MÚZEUM

EGYESÜLET
KOLOZSVÁR

ERDÉLYI
267 TUDOMÁNYOS

FÜZETEK
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SZ Á N T A I JÁ N O S

Jancsó 90
Olyan cím ez, mint a Petőfi 73. 

Izzadásszagú. De meghagyom, annak 
mementójaként, milyen nehéz ezt a szü- 
linapi szöveget megírni. Mert, ad egy: 
mindenki erről írt mostanában. Ha te t
szik a pátosz, egy egész nemzet köszön
tötte Jancsó Miklós magyar filmrendezőt 
kilencvenedik születésnapján. Valóságos 
szöveg-, beszéd- és képuragán árasztot
ta el a magyar médiaalföldet, és mind
mind a Mestert éltette valamilyen for
mában. (Tudjuk, a nemtetszés is éltet.) 
Ad kettő: mi a fenét írhatok egy olyan 
emberről, akinek munkásságát könyv
tárnyi tudományos és kevésbé tudomá
nyos „lektűr” dolgozta fel az eltelt fél 
évszázad alatt, akiből több busznyi film
történész, esztéta, kritikus, egyéb szak
értő éldegélt darab ideig, amikor példá
ul ösztöndíjas volt. Tudós nem vagyok. 
Jancsóíró ösztöndíjam sincs. Ad három: 
Isten látja lelkemet, nem nagyon szere
tem a Mester munkáit. És 
itt álljunk meg egy pillanat
ra, mert az „ad három” csepp 
magyarázatra szorul. A film
nél maradva, vannak olyan 
alkotók, akik előtt nem csak 
szakmai kalapomat eme
lem magasra. Egyszerű je
dermann nézőlelkem min
den rezdülésével ott vagyok, 
amikor megnézem valame
lyik filmjüket. Ilyen rendező, 
kapásból, Alfred Hitchcock, 
a Coen testvérek, Takeshi 
Kitano, vagy a magyarok kö
zül Huszárik Zoltán. Még 
akkor is, ha éppen gyengébb 
opusszal jelentkeznek. Aztán 
vannak olyan rendezők, akik 
előtt szintén égbe szökken a 
szakmai kalap, látom, hogy 
nagy mozgókép-készítők, vi
szont az a kis jedermann-lé- 
lek nem hajlandó megremegni. Az is
tennek se. Ilyen rendező nekem például 
Andrej Tarkovszkij, Ingmar Bergman... 
és Jancsó Miklós. Micsináljak én is. 
Tudom, a Jancsó-snitt korszakot alko
tott. Tudom, Magyarországon sokféle
képpen készültek filmek, ÉS jancsóul. 
Tudom, a Jancsó-Hernádi páros mun
káiban ott van az elvesz(t)ett negyven 
év minden forradalmi víziója. Tudok 
más közhelyet is. Mégsem rohanok ha
za Jancsó-filmet nézni. Lehet, hogy az 
én hibám, lehet, hogy nem. De hogy visz- 
szatérjek a problémára: nagyjából ezért 
olyan nehéz a dolgom ezzel a szöveggel. 
Legszívesebben beérném annyival, hogy 
„A Jóisten éltesse, Jancsó úr, bisz hun- 
dertzváncig!”, és már mennék is. De ez 
sajnos nem megy. Tíz-tizenkétezer jel 
kell. Ami szülinapi jókívánásnak kevés,

a Jancsó-élet és -mű bár egy érintéséhez 
nevetségesen kevés. Veszem hát, ami és 
ahogy jön.

Kezdem egy személyes élménnyel, 
amúgy anekdotázva. Jó pár évvel ez
előtt, amikor még volt Magyarországon 
Magyar Filmszemle (elnézést a gunyo- 
rosságért, de az utóbbi időben elhang
zott illetékes kijelentések alapján meg
engedem magamnak ezt a luxust -  ja, és 
ha Jancsó Miklós leszól nekem, azonnal 
visszavonom a kijelentést), a mammutos 
korszakban ott voltam én is, hogyaszon- 
gya, külföldi újságíróként. A Mammut 
penthouse-emeletén, a mozik mellett van 
egy kávézó, oda já rt bennfentes, kinn- 
fentes, mindenki, aki csak élt és a ma
gyar film körül mozgott, és éppen befért. 
Ott iddogáltam én is a filmszünetekben. 
Egy ilyen alkalommal valakik, nem ma
gyarok, nem bennfentesek, megérkeztek 
és látták, hogy a sarokban van egy üres 
asztal. Nosza, gondolták, milyen máz
li. Már éppen letelepedtek volna, ami
kor odarohan (sic!) a pincér, és mondja: 
Elnézést, ide nem lehet leülni. Az egyik 
érkező megjegyezte, hogy nem látja a

„Foglalt” táblát az asztalon. (Na ja, ilyen 
a külföldi.) Mire a pincér az egyik szék
re mutatott, és áhítatosan kijelentette: 
Ez itt a Jancsó széke. Az érkezők néztek 
egy kicsit, mint borjú a kapura, aztán to- 
vábbálltak. Talán ma is eszükbe jut né
ha az a szék. Meg a név. És törik a fejü
ket, hogy ki a fene lehet az a Jancsó. Én 
persze nagyon kíváncsi lettem, mert még 
sose láttam a Mestert élőben. Amúgy is 
reggeltől estig a Mammutban dekkol- 
tam, hát minden filmszünetben kioson
tam a kávézóba, hogy na, talán most 
majd ott ül. De nem ült ott senki. Se ő, 
se más. Csak a Jancsó széke. Asszem, 
akkor meglegyintett az a személyi kul
tusz, ami Jancsóhoz fűződik, a szó le
hető legnemesebb értelmében. A nagy
ság szele. Tényleg. És függetlenül attól, 
hogy ez valóban neki szólt, vagy esetleg

egy profi csapat jó szervezőmunkájának 
eredménye volt. Majdnem olyan ez, mint 
egy film.

De menjünk tovább. Olvasom, éppen 
a kilencedik Jancsó-évtized ünneplése 
kapcsán a rendező kijelentette: „Olyan, 
hogy magyar film, nem létezik. Csak 
magyar filmesek vannak, magyar ren
dezők, akik filmeket csinálnak.” Nahát. 
Én ezt az erdélyi magyar filmkészítés
sel kapcsolatban mondogatom immár 
tizenöt éve. Na jó, nekem könnyű, nem 
robbantottam alá kijelentésemmel a 
Reichstagot, mert erdélyi magyar film 
sose volt. Viszont a jancsói mondat rob
ban. És nagyon szimpatikus. Persze le
het mondani, hogy ja, a Jancsó beszélhet 
akármit, neki szabad, hiszen ő megcsi
nálta a magyar film egy szép kis sze
letét. Vagy éppen fordítva, azt is lehet 
mondani, hogy egy élő klasszikus (értsd, 
egyfajta zombi) mondhat akármit. 
Persze tiszteljük, szeretjük, mert kell, 

mert snoblesse oblige, 
de azért tudjuk mi, 
amit kell. Meg amúgy 
is, biztos azért mondja, 
mert savanyú a szőlő. 
Ma már más nyelven 
beszélik a magyar fil
met. Persze, gondolom, 
mindenki számára vi
lágos, hogy nem amo
lyan észosztós-földbe- 
döngölős szentenciának 
szánta Jancsó a mon
datot. Idézem: „Valaki 
megkérdezte tőlem, 
ma miért nincs olyan 
film, mint amilyen ré
gen volt. Azt válaszol
tam, le kell engedni a 
vasfüggönyt, és akkor 
újra lesz olyan film.” 
A két gondolat között 
nincs is Jancsó-snitt- 

nyi táv. Hadd fogalmazzak így: könnyű 
volt akkoriban többé-kevésbé egységes 
filmes arculattal előhozakodni. Hiszen 
a kádárista rendszer elnyomása minden 
gerinces alkotóra ugyanúgy ráneheze
dett. Értelemszerű tehát, hogy az a ma
gyar film nincs már, ami az ő fénykorá
ban volt. Akkoriban létezett egy közös 
sors, amire minden alkotó, köztük a ma
gyar film fényes szeles generációja a ma
ga módján reagált. Ebből pedig szépen 
kikerekedett a korszak magyar filmje. 
Annak a kornak vége. Annak a magyar 
filmnek is. A rendező rettenetes humo
rát követve, érdekes lenne elképzelni, 
amint újra legördül a vasfüggöny, és vo- 
álá, megint megszületik az a magyar 
film. Na jó, ez csak vicc, még annak is 
hátborzongató.
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Egyébként, ha már a fényes szeles 
generáció, és ezen belül Jancsó Miklós 
filmjeinél, vagyis a magyar filmnél ta r
tunk, van azért néhány dolog, amit a 
szakmai kalaplengetésen túl, ha te t
szik, megkerülhetetlenül fontosnak ta r
tok. Pontosabban kettő'. Az első: Jancsó 
Miklós filmjeinek egy jelentős része 
(mondjuk az 1964-es így jöttémtől az 
1986-os Szörnyek évadjáig) ugyancsak 
emlékeztet például a Gayot de Pitaval 
nyomán kötetbe gyűjtött bűnügyi pe
rek egyes darabjaira. És nem is annyira 
a szüzsé analógiája -  hiszen azt, ha te t
szik, a vak néző is látja (és akkor ebben 
a zárójelben egyezzünk meg: a Jancsó- 
filmek szüzséje olyan egyszerű, mint 
az egyszeregy: az egyik oldalon ott áll a 
vádlott, a másikon a bírák, és ezt az alap
sztorit variálja Jancsó mesteri módon ti
zenhárom filmen keresztül, mint anno

Vivaldi a Négy évszakot egész életében) 
- , hanem a bűnügyi per köré szervező
dő procedurális rituálé miatt. A példa 
kedvéért hadd idézzek be egy részletet 
az egyik perből. Lényegében arról van 
szó, ahogy formálisan realizálódik a bűn 
és büntetés színháza. „A Westminster 
Hallt, a parlament hatalmas gót stílű 
csarnokát erre az alkalomra (Kingston 
hercegné 1776-os bigámia-peréről van szó 
-  szerz. megj.) kétoldalt és elöl-hátul te 
leépítették tribünökkel, páholyokkal, 
egyéb emelvénnyel. Legelsőbben a belép
ti jegyes, előkelő hallgatóság tódult be; 
majd megjelent saját külön páholyában 
a királyné és a királyi család. Aztán be
vonultak illő ünnepélyességgel a lordok, 
kettős rendekben, a precedence (rang
elsőbbség) szabályai szerint sorakoz
va. (A sorrend: 1. Hercegek, a rangado
mányozás időpontja szerinti sorrendben.

2. Marquessek, ugyanilyen sorrendben.
3. Hercegek elsőszülött fiai. 4. Earlök, 
a fenti sorrendben. 5. Marquessek el
sőszülött fiai. 6. Hercegek ifjabb fiai. 7. 
Viscountok, a fenti sorrendben. 8. Earlök 
elszőszülött fiai. 9. Marquessek ifjabb fi
ai. Stb.) Majd elfoglalta helyét a tárgya
lás többi szereplője: a vádat képviselő 
Attorney-general (a korona ügyésze) és 
helyettese, a Solicitor-general; továbbá 
szakértő jogtudósok, jegyzők, tisztvise
lők; valamint a vádlott ügyvédei, szám 
szerint tíz.” Jancsó Miklós idevágó film
jeiben is hasonló koreográfia zajlik a 
szemünk előtt. És az eredmény: egy igen 
komplex rítus, amely rendelkezik a mű
faj minden transzcendens, sajátosan kó
dolt, vagy -  hogy röhögve idézzem a kor
szak kritikusainak közhelyes kifejezését 
-  ezoterikus vonásával. Innen már csak 
egy lépés az „érthetetlen Jancsó” szó

kapcsolat világosságáig. Nehéz ugyanis 
megérteni a rítust, ha az illető nem ve
szi a fáradtságot, hogy lásson. Hogy lás
sa az alkotóelemek egymásbafonódását, 
nagyon is világos szabályok szerint meg
valósuló felépítményét. Az a néző, aki er
re nem hajlandó, vagy ne adj’ Isten, nem 
képes, marad a körön kívüli homályban, 
ahonnan persze a napot is homályosnak, 
érthetetlennek látná. Hát ez az egyik 
olyan dolog, ami érzésem szerint meg
kerülhetetlen, ha bárki magyar filmet 
akar csinálni, akárcsak egyet is.

A másodikat úgy nevezném, hogy 
Jancsó-szem. Nem én találtam ki a fo
galom által kifejezett tartalm at, szé
pen írnak róla többen is. Viszont ez is 
megkerülhetetlen. A Jancsó-szem nem 
a szerzői filmesek töltőtoll-kamerája. 
Nem is egy isteni narrátoré. Ha megfi
gyeljük a korszak Jancsó-filmjeit, rájö

vünk, hogy minden egyes beállításnak 
megfeleltethető egy emberi tekintet. A 
tekintet tulajdonosa, vagyis akármelyi
künk, áll, ül, guggol, fekszik, dombtető
ről nézi az éppen történő eseményeket. 
Mindegy, de ott van. Bent, a történet
ben. És ez a híres Jancsó-snitt egyik 
magyarázata. (Leckefelmondás szintjén: 
Jancsó főmestere ebben a vonatkozásban 
Michelangelo Antonioni.) A belső vágás
sal kombinált hosszú beállítás (a Jancsó- 
brand) azáltal viszi be a nézőt a történé
sek közepébe, hogy a kamera mindig az 
emberi tekintet szintjén mozog. Hogy a 
néző a szó legszorosabb értelmében be
járhassa a teret, rálátása legyen az ese
ményekre. Jancsó a néző szemébe ad
ja az ezközt, hogy megérthesse a rítust. 
Mégpedig úgy, hogy a néző együtt fede
zi fel a teret, a térben zajló eseményeket 
a filmmel. Ha ebből a szemszögből lá
tok rá az „érthetetlen” Jancsóra, érthe
tetlennek tartom a billogot. Na persze, a 
korabeli rendszer illogikájában ez a fajta 
megközelítés teljesen logikusnak tűnt. 
Tudjuk: az abnormális rendszerekben a 
normális az abnormális, és viszont.

Néhány mondatot még ejtenék Jancsó 
Miklós utolsó (?) korszakának nagyjá
tékfilmjeiről. Igen, a Kapa-Pepe filmek
ről. Nem sorolom őket, aki nem hiszi, 
járjon utánuk. Amikor megnéztem az el
sőt, az a címe, hogy Nekem lámpást adott 
kezembe az Úr Pesten, az jutott eszembe, 
hogy ez az ember csendben megbolon
dult. Kérdeztem másokat is, nálam oko
sabbakat. Volt, aki nevetve bólogatott, 
volt, aki kihúzta magát és mondta a tut- 
tit, hogy na tessék, most is érthetetlen
nek hisszük Jancsót, mi, hülyék, volt, 
aki sejtelmesen mosolygott, a bölcses
ség auráját árasztva a hosszú csendben. 
Aztán rájöttem, nem kellett volna kér
dezni. A Magyarázat ott volt az orrom 
előtt, a vásznon. Mint mindig. És nem az 
a magyarázat (legalábbis így gondolom 
én ma), hogy Jancsó nem tudott mit kez
deni a vasfüggöny nélküli magyar film- 
csinálás problémájával. Fricskázgatott 
engem. Meg a többi nézőt. A szakmát. 
Az újabb szeleseket. Az orrom azt súg
ja, számított valamilyen „paradigmavál- 
tás”-ra. És nevetve odavetette a Kapa- 
Pepe filmeket. Nesze, kutya, rágjad. 
És a kutya bedőlt a koncnak. Mert a 
Jancsó-rítus ezekben a filmekben is pon
tosan működik. Csak éppen, hogy meré
szet mondjak, ez a filmsor már nem volt 
élet-halál kérdése Jancsó számára.

Hát így. Lényegében az van, Nyájas 
Olvasó, hogy gondolhat bárki bármit 
(engem is beleértve), szeretheti Jancsó 
Miklós munkáit vagy nem, de nagyon 
nagy rendező lett kilencvenéves idén 
szeptember 27-én. És akkor most már 
tényleg: A Jóisten éltesse, Jancsó úr, bisz 
hundertzváncig! És már megyek is.

17

Jancsó Miklós: Szegénylegények (1965)



HELIKON

SZAKOLCZAY L A JO S

A szerelem gyönyöre és korbácsütései
Immár fél évtizede, hogy Kolozsvári 

Papp László nincs közöttünk. Ha posz
tumusz regényének, A diák utolsó törté
netének befejező mondatát vesszük, mi
kor is a kocsmaasztal hallgatóságából a 
Vénasszony a főszereplő, vagyis a „különös 
fiú” sorsa iránt érdeklődik („Meghalt?”), 
a Diák szájából mindössze ennyi a válasz: 
„Nem halt meg. Elenyészett”. Miért gon
dolta az író, nem egy meséje rá a bizonyí
ték, hogy a történetet a végén valakinek
— ismerjük az intellektuális léhűtó'ket -  
véleményezni kell. Hiszen a mesepóz nem 
kíván magának válogatott hallgatóságot. 
Olyat főképp nem -  mert a történetet él
vezők egy kissé (vagy teljesen?) az író al- 
teregói is —, akik a sztori minden ágbogát 
szinte jobban ismerik, mint 
maga az író.

Kolozsvári Papp, kéjenc- 
ként, újra végig akarta él
vezni — idegen-ismerősökkel 
nyugtáztatni? — hihetetlen 
keménységű és mélységű ön
feltáró szerelmi kalandját?
Amely egyben a diák bim
bózó szerelmén túl a város,
Kolozsvár megdicsőülése, és a 
kor, a borzalmas ötvenes évek 
kalandja is? Ember talált rá 
itt szerepére, s bármily kalan
dosnak tetszik is az ébredező, 
érettségi előtt álló kamasz 
női nemmel való ismerkedése
— a ma fiataljai a tisztaság
nak ilyen fokát szinte nem is 
ismerik -, valójában a törté
netben egy vergődő lélek drá
májáról van szó. S a Diák
— tetszik, nem tetszik — meg- 
feszíttetéséről. Aki a rózsa
színű bugyik, a Mozart-zenés 
kisasszonyok, a megannyi át
járóház (megszemélyesített 
én-labirintus) lugasába csak 
úgy tud belépni, hogy magán 
érzi — mert érzékeny, a kor 
bűnösségére saját bűntuda
tával felelve -  a Duna-delta, 
brutalitásával a romániai magyar kisebb
séget is ugyancsak jó útra terelni igyekvő 
VI. (valójában Vlagyimir Iljics) Lenin és 
IV. (vagyis Joszif Visszarionovics) Sztálin 
korbácsát.

Kolozsvár utcái — magyar nevekkel —, 
házai -  a történelem titkait őrző homlok
zatokkal s kapualjakkal és a közelmúlt 
gyönyörét (közéletét, operáját, filmjét, de
rűs magyarságát) életelixírként? maguk
ban hordozó emberekkel -  még polgári 
életet élnek, ám készülődik már a bor
zalom. A lefogottakról, meggyalázottak- 
ról, elhurcoltakról csupán suttogva lehet 
megemlékezni -  a titok kibeszélése a kö
zösség számára egyfajta önvédelmi gesz
tus - , s akinek nincsen gazdag belső éle
te, az hamar összetörik a szocializmust 
hévvel építő hatalom börtönrácsai közt (a 
brutalitás legkíméletlenebbje talán az a 
jelenet, amikor a forró kő a rab-mészége
tők tenyerét élő hússá avatja).

A diáknak, Tibornak, neveltetése sze
rint is, megvolt a benső köre. Ebbe a csa
lád, a megannyi ismerős, az iskola, a ba
rátok (Ottó, Endre), a Botanikus kert és 
az Opera, a kolozsvári utcák és történé
seiknek (Stroh Schenider, a kötéltáncos) 
hangulata éppúgy beletartozott, mint a 
valódi szerelmet nyújtó vagy avval ke
csegtető pár lányismerős (Etelka, Éva, 
Fanni), illetve az az álomvilág, amelyet a 
könyvet faló, moziba és színházba járó, a 
képzeletét szürreális futamokkal (álom
valósággal) izgató kamasz fokról fokra 
magában fölépített. Ezzel szemben állt 
az a — hihetetlenül hangzik -  vonzó és 
taszító, a védtelen fiatalemberre a testi 
szerelem kínzó tébolyát és a társadalom

mocskát egyként terítő külső kör (élén 
Matilddal, a jegyszedőnővel és a szexuá
lis elferdültség mintaképével, Zitával, a 
profi, vagyis államvédelmis besúgóval), 
amely élősködőként virult a hatalom tes
tén. Innen már csak egy ugrás volt -  a 
minduntalan lurkók szájára vett Lenin 
és Sztálin szerette a nagy ugrásokat -  az 
a szocializmushoz hithű tanár-igazgató, 
az ideológiai harc megtestesítője, Steiner 
elvtárs, aki a fiúnak erőszakkal betaní
tott szöveggel akart ütni az osztályharc 
kimenetelében kétkedő tanárkollegáin.

Tibor -  ha Kolozsvári Papp medita
tiv énjére és halogató taktikájára gon
dolok, a Diák -  gondolatban elhatározta, 
hogy nyíltan néven nevezvén a Gonoszt a 
sebtiben összehívott ítélőszék előtt kiön
ti a lelkét („...rabló gazemberek vagytok 
mind. Lenin egy bandita, Sztálin egy ha
ramia, ez az egész egyetlen börtön”), de 
a rajthoz kerülve visszakozott: eszmélet- 
vesztést szimulált (szégyenkezve is me

séli Évának a nem annyira férfihoz il
lő megfutamodását). Nem szabad elsietni 
semmit, később -  az írónak és a főhősé
nek is mennyire igaza volt — százszor job
ban megbosszulható az emberség (az em
beriség!) elleni bármely bűn. Az Etelka 
váratlan utcai megjelenését értelmező já
tékban -  jön vagy nem jön -  írja a szer
ző: „egyszerre gondolni és nem gondolni, 
ott lenni és nem lenni ott”. Ez a bennfen
tes, ám kívül álló -  a dolgokat felülről 
szemlélő -  magatartás (nem véletlen a 
Kolozsvári Papp és a Gion Nándor közöt
ti gondolati párhuzam) ott van a Virágos 
katonában is, hiszen a Rojtos-Gallai ál
tal figyelt kálváriaképen az egyik lator 
úgy korbácsolta Krisztust, hogy egyszer

re ott volt a cselekményben, 
és -  távolabbról ténykedvén 
-  nem is.

Az A diák utolsó története 
klasszikus szépségű regény. 
Tele önéletrajzi elemekkel, 
szimbolikus kisebb-nagyobb 
én-novelákkal -  a kolozsvá-

á ri utcák, mozik ismerője bát-
__ 1 ran vall műveltség(olvasmán

y)élményeiről, szemérmesen 
induló szerelmi kalandozása
iról, stb. —, és tele ugyancsak 
a művészet világához köthe
tő, abból sarjadó álomképek
kel. A szerelmét kereső s a 
nemi gyönyört -  annak kín
zó szabadságát — megízlelő 
Fiúnak ezek a szürreális ki
ruccanások önbeteljesítő sza
badságmozzanatok.

Kolozsvári Papp László 
invenciózus vonalvezeté
se végül is abban teljesedik 
ki -  a magánélet megannyi 
gyönyöre csak erő a talpra 
álláshoz - , hogy sokat szen
vedett hőse, Tibor találko
zott az 1956-os forradalom
mal. Ez a távolról is közeli 
élmény számára ugyanolyan 
boldogságterrénum volt, 

mint a bibliai szenvedésmezőkön vagy az 
ahhoz hasonló golgotái sötétségeken való 
átgázolás. Akit felnőtté válása során sa
ját énje is vert, nemkülönben a társada
lom kalapácsa és sarlója is sújtott, a di
adalmas magyar október után -  pedig 
már szenvedést szenvedésre, bűnt bűn
re hozó nagykorúvá válása is csaknem 
révbe ért - , sajnos, már csak a budapesti 
Kossuth Rádió csönd-gyászszimfóniáját, 
a Beethoven-muzsikát hallgathatta.

Ha igaz a regényszövetben többször is 
előforduló tudakolódzás, a kérdések kér
dése -  „Nem az az élet, amit élünk, ha
nem amire emlékezünk?” - , akkor a 
Diák, alias Kolozsvári Papp több életet is 
magáénak mondhat. S aki ilyen gazdag, 
az meg sem halt, el sem enyészett.

Kolozsvári Papp László: A diák  
utolsó története, (Kortárs Kiadó, 
2011).

A diák utolsó története
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XQfD'EX -
Különös eló'adásra kaptam meghívást Budapesten: 

Makovecz Imre mutatta be Bartók három színpadi művéhez 
készült díszleteit, a Magyar Művészeti Akadémia 1993. nov. 
11-i klubdélutánján.

Már régóta vártam a találkozást Makovecz Imrével. 
Szellemiségét művei nyomán m ár régebbről ismertem. 
Alakját képekről próbáltam meg felidézni, így tudtam róla, 
hogy ahhoz az embertípushoz tartozik, amelyik mindig, új
ra és újra megpróbálja szebbé, jobbá újraformálni a világot. 
Sohasem elégedett önmagával, a világgal sem, mert mindig 
többre vágyik. És ez a többrevágyás egy, a világot magához öle
lő SZERETET belülről fakadó, k iapadhatatlan forrásából 
árad szét közvetlen környezetére, és ezen a szűk körön túl, a 
nagyvilágba.

A szeretném ha szeretnének, a szeretném magamat meg
mutatni, hogy látva lássanak, a minden titkok, a Góg és Magóg 
fia vagyok én embereinek világából való. Annyira valós ez a 
világ(a), hogy már nem is tűrné el magán az Ady-versek vi
lágára visszajelző idézőjelek használatát. Szavainak értelme, 
hangjának csengése, mozdulatainak rebbenésnyi hirtelensé- 
gű apró vibrációi, joviális szóhasználattal letakart végtelen 
belső lelki mélysége, belső vulkánkitöréseket leplező külső 
nyugodtsága szinte Ady személyére utal vissza. Nem véletlen, 
hogy előadásának első mondataiban is már utalt a század
elő adys légkörére. És az sem véletlen, hogy Bartók Csodálatos 
mandariniának alakja mögött Ady alakját fedezte fel ön
maga számára. Pedig mennyivel kézenfekvőbb lett volna, ha 
magával Bartókkal hozza összefüggésbe ezt a drámai alakot, 
hiszen tudvalevő, hogy Bartók mennyire lelkesedett a témá
ért és hogy az eredetileg Stravinsky felé orientálódó Lengyel 
Menyhért-i librettónak megszerezte a megzenésítési jogát. 
Bartók rajongott a Csodálatos mandarin témájáért! Egyáltalán 
nem túl merész ötlet azt feltételezni, hogy a bartóki zene egy
ben Bartók-önarckép. Ezzel nincs ellentmondásban a makove- 
czi felfogás Ady -  Csodálatos mandarin párhuzama, mert ma
gában foglalja egy Ady-Bartók szintézis felmerülő lehetőségét. 
Az utókor mindig többet lát meg a közös vonásokból, mint a nagy 
alkotó egyéniségeket elválasztó egyéni jegyekből.

A közös vonások keresése ösztönözte Makovecz Imrét ab
ban az eszméjében, hogy a három bartóki színpadi világot egyet
len színpadképbe tömörítse: a HÉT TORONY zárt, de kapui 
révén mindig újra kinyíló, mindig változó, de lényegét tekintve 
mindig ugyanannak maradó világába. A bűvös hetes szám
nak a Bartók-trilógiában betöltött determináló szerepére is ez
zel a hét toronnyal kívánta felhívni a figyelmet. Számunkra, 
muzsikusok számára is felfedezésként hatott a hetes szám 
uralma. Kékszakállú: hét ajtó: Fából faragott királyfi: királykis
asszony, királyfi, jóságos tündérkirály, váracska, kerek erdő, ki- 
ömlő patakocska, no meg maga a fából faragott pszeudo-én és a 
Csodálatos mandarin: leány, három csavargó, két gavallér és ma
ga a csodálatos Mandarin. A hetes szám belső energiamezéi -  
ötkettes osztás, a három -  négyes feszültségarány -, a három plusz
mínusz kettes felfogóképesség-limeszt túllépő feszültségfokozása 
nagyon alkalmassá teszik különleges művészi mondanivalók hor
dozására.

Nem véletlen, hogy Makovecz Imre a sevillai magyar pavi
lont hét tornyává formálta. Ez az épület(szerkezet)műremek 
a bartóki trilógia hetesszám-bűvöletének építészeti kivetítése: 
hét kapu-hét torony, hét személy (Csodálatos mandarin) — 
hét maszk és az épület belsejében ott van a kerek fa-kerek erdő, 
a kiömlő patak -  a tükörüvegpadló és az elvarázsolt látogatók, 
ők járják végig a királykisasszony és királyfi „kalandos” útját.

Makovecz Imre Bartók-zenét illusztráló díszleteihez lehetsé
ges volna MAI zenét írni, annyira önértékűek és oly messzeme
nően inspirativ hatásúak formában és színben egyaránt. Mert 
e díszlet kettős tükör: fókuszában fogja fel a bartóki zene világát 
és átsugározza azt a 21. századba.

TERÉNYI EDE: Makovecz Imre Bartók-trilógiája. 
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ZENE ÉS HIT

Vétesz -  hit
A latin vates szó jelentése: jós, próféta, költő', énekes.
Minden művész próféta is egyben. A mű üzenete: pró

fécia. Szeizmikus jelek sokasága minden alkotás, furcsa, 
szeszélyes görbék, látszatra ideges, kusza rajza: előre jelzi 
a földrengéseket, sokkal korábban, mint ahogy azok majd 
bekövetkeznek. Teheti, mert ezek az előrejelzések már ott 
vibrálnak az emberek sokaságának lelkében, tudatában, 
szellemében. A művészben is elemi erővel törnek fel, aki 
viszont tehetsége, tudása segítségével azt ki is tudja fejez
ni. A művészet álmok sokasága, amely a valóságot vetíti 
előre. A művek magyarázata az álomfejtéshez hasonlít.

A 19. század végén keletkezett művek mindenike bejelzi 
a 20. század történéseit és még inkább a 20. század első' két 
évtizedének alkotásai, művészeti törekvései, irányzatai, 
újításai, kiútkeresései. A barbaró-stílus, miközben felidéz
te az emberiség korábbi énjét, sejtetni engedte ennek az én
nek a feltörését a modern korban is. Az atonalizmus gondo
lata mögött a már felbomló családi, társadalmi struktúrák 
hatalmas mennyisége húzódott meg régóta. A művész csak 
felszínre hozta a maga sajátos eszközeivel (dodekafónia, 
absztrakt képalkotás, dadaizmus stb.). A történelmi-művé
szi visszapillantások, a neostílusok idején az a fajta nosz
talgiahullám kelt életre, ami a kiúttalanság szorongásából 
fakadva a múltba menekült a jelen elől. Vadság, szorongás, 
menekülés, eksztatikus boldogságkeresés, hajsza, a meg
semmisülés veszélye, a konfliktusok állandó jelenléte (a 20. 
század néhány fő jellemzője) mind ott lappangnak jó előre 
vetítve a műalkotások sokaságában.

A 20. század a zenében egy ősbemutatóval indul: 
Puccini Tosca c. operája 1900. január 14-én hangzik 
fel Rómában. Tanulságosan jellemzi a művet Gerhard 
Dietel a Musikgeschichte in Daten c. könyvében (1994 
Bärenreiter-Verlag): „Melodráma” 3 felv.-ban (...) Az 1800- 
as római politikai események háttere előtt lezajló, gyil
kossággal és öngyilkossággal átszőtt rémdráma ennek 
megfelelő megalkuvás nélküli megzenésítése kibővített 
harmóniát (egészhangú skálakapcsolatok) és realisztikus 
zajokat (templomi harangok, ágyúdörgés, fegyverropogás) 
alkalmaz. Nincsenek benne lírai nyugvópontok, az állan
dóan újonnan megjelenő cselekménymozzanatok tudato
san háttérbe szorítják a melosz kibontakozását. Az alakok 
és szférák megkülönböztetésére mintegy vezérmotiviku- 
san alkalmaz a zeneszerző specifikus hangszerelést vagy 
hangzásnyelvet (kromatikát). E lakonikus „elemzésben” 
szó sem esik arról, ami a minden Puccini-opera központi 
gondolata: a SZERETETRŐL. Már az első jelenet is a sze
retet hangján csendül fel: a templomba érkező festő egy 
képet vázol fel, és miközben fest, Floria Toscára, szerel
mére gondol. A világ minden baja, rútsága kívül marad: 
ilyen szép is lehet az élet -  sugallja a zene. Ez Puccini! 
Szeretni az életet, a szépséget, felülemelkedve a dolgok re
alitásán. A hallgatóság is azonosul a szerzővel, a szerep
lővel, a zenével. Puccininak sikerül azonnal bevonni kö
zönségét ebbe a szeretet-hangba. És ebből a bűvös körből 
a mű végéig ki sem engedi. Még a halálközeli hangulatú 
harmadik felvonásban is ez a szeretet-hang uralja a ze
nét. A festő közeli kivégzésének kétségbeesett pillanata
iban szerelmes sóhajú levelet ír kedvesének. A zenetörté
neti legenda szerint az alapul vett Sardou-drámát Verdi is 
szívesen megzenésítette volna. A visszaemlékezések sze
rint a harmadik felvonás u.n. „latin himnuszát” öreges 
hangon, skandálva elszavalta. A librettisták szándéka az 
volt, hogy a művész, a reakció áldozata pátosszal teli, hő
si ódával búcsúzzon az élettől. Puccini megváltoztatta ezt 
a részt, emberivé tette. A halál árnyékában a hős is csak 
esendő' ember. Egyedül van, teljesen egyedül, arra gondol, 
akit nagyon szeret, a legforróbb szerelmi pillanatok emlé
ke tolul fel képzeletében: a SZERETET A HALÁLNÁL IS 
ERŐSEBB, MERT LEGYŐZHETETLEN.

TERÉNYI EDE
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Szeptember 27-én, életének 76. évé
ben, elhunyt Makovecz Imre Kossuth- 
díjas építész, a magyar organikus épí
tészet legjelesebb képviselője. Száznál 
több, különböző funkciójú, jellegzetes 
stílusjegyeket hordozó épület jelzi mun
kásságának eredményét. Talán legis
mertebb műve az 1992-es sevillai világ- 
kiállítás magyar pavilonja. A Magyar 
Művészeti Akadémia alapítója, örökös 
elnöke.

Az Erdélyi Magyar írók Ligájának 
(EMIL) táborát szeptember 15-18. kö
zött rendezték a háromszéki Árkoson. 
A tábor idei témája a tehetséggondozás 
volt. Előadást tartott Kollár Árpád és 
Gász Boglárka a Fiatal írók Szövetsége, 
Eró's Kinga és Rózsássy Barbara a 
Magyar írószövetség, Balogh Endre pedig 
a József Attila Kör részéről. Felolvastak 
a FISZ (Kollár Árpád, Csepregi János, 
Mészáros Márton), a JAK (Balogh Endre, 
Cserna-Szabó András, Szálinger Balázs), 
az írószövetség (Rózsássy Barbara, 
Szentmártoni János, Végh Attila), va
lamint a kolozsvári Bretter György 
Irodalmi Kör tagjai (Bálint Tamás, 
Márkus András, Potozky László, Varga 
László Edgár, Vass Ákos). Karácsonyi

Zsolt a Bretter-körről, Lakatos Mihály a 
Határon Túli Magyar Ösztöndíjak rend
szerérőd tartott előadást. A jelen lévő író
szervezetek vezetői nyílt levelet intéztek 
Orbán Viktor miniszterelnökhöz az iro
dalmi-művészeti szervezetek támogatása 
tárgyában.

Böszörményi Zoltán Regál című re
gényét mutatta be Fried István iro
dalomtörténész szeptember 19-én 
Székelyudvarhelyen. A rendezvény házi
gazdája Murányi Sándor Olivér volt.

Drámaírói munkásságáért Háy János, 
ígéretes pályakezdéséért Székely Csaba 
kapta idén a Szép Ernő-jutalmat, amelyet 
minden évben a Magyar Dráma Napján, 
szeptember 21-én adnak át.

A Korunk Akadémia meghívására 
Kolozsváron olvasott fel Gömöri György 
költő, irodalomtörténész (Cambridge -  
London), szeptember 22-én. A házigazda 
Kántor Lajos volt.

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabad
ságharc végének 300., Mikes Kelemen 
halálának 250. évfordulójára emlékezve 
ó'sbemutató színhelye volt a Kolozsvári 
Állami Magyar Opera, szeptember 29- 
én: a Gróf Bonnévál, vagyis az idege
nek Konstancinápolyban című darabot a

THÉ Trupp Egyetemi Irodalmi Színpad 
társasága adta elő.

Két új taggal bővült a Digitális 
Irodalmi Akadémia. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum keretében működő akadémia 
idei közgyűlésén Darvasi Lászlót és 
posztumusz Páskándi Gézát választotta 
tagjai közé.

Az Erdélyi Magyar írók Ligája és a ko
lozsvári Bretter György Irodalmi Kör 1986. 
január 1. után született, kötettel nem ren
delkező alkotók részére próza és vers mű
fajban irodalmi pályázatot hirdet. A ki
írók mindkét kategóriában első, második 
és harmadik díjat osztanak, 2000, 1000 és 
500 lej összegben. A pályázóktól prózában 
legföljebb 20.000 leütésnyi (tíz gépelt ol
dal) közöletlen anyagot, versben tíz közélet
ien verset, illetve pályázatukhoz csatolt 
életrajzot kérnek, 2011. október 31. ha
táridővel, a bírálók. A pályázati anyagot 
az emilpalyazat@gmail.com címre váiják. 
Eredményhirdetésre — a díjazottak be
mutatkozásával egyetemben — az Erdélyi 
Magyar írók Ligájának 2011. december 
10-én Kolozsváron tartandó, X. Díjkiosztó 
Gálaestjén kerül sor. A pályázati kiírást a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
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Vincent van Gogh
VÍZSZINTES

1. Vincent van Gogh (1853-1890) 
holland festő műve. 12. Kozák ka
tonai parancsnok. 13. Tart az ese
mény. 14. Egykori tömegmérték. 15. 
Elmúlásán kesereg. 17. Egyhangú 
elemek! 18. Határozott névelő. 19. 
Rejtjelezés. 21. A lantán vegyjele.
22. Kendert tör. 24. Erőszakkal elra
gad. 26. Németországi folyó. 27. Skót 
János! 29. Kettőzve: egzotikus fa
dob. 30. Északi germán főisten. 31. 
Lenti helyen. 33. Anikó beceneve. 34. 
Vietnami holdújév. 36. Déligyümölcs, 
régies szóval. 38. Angol női név. 40. 
Spanyol úr. 41. Morzehang. 42. Föld 
alatt rejtőző bányakincsek. 45. Küzd, 
tusázik (régies). 46. ... Gardner; film
színésznő. 48. Vízátnemeresztő szö
vet. 49. Szó, franciául. 50. Egyetemi 
vezető. 52. A Duna baloldali mellék
folyója. 54. Vincent van Gogh festmé
nye.

FÜGGŐLEGES

1. „A magyar tenger”. 2. Vonatra 
száll. 3. -..., -zet. 4. Annyi mint, rö
viden. 5. Kopíroz. 6. Szórványos 
női név. 7. Turgut ...; török politi
kus. 8. Elválasztó vonal. 9. Bojt kö
zepe! 10. Azonos római számok. 11. 
Mindenféle kacat. 16. “Az örök vá
ros”. 19. Egy bizonyos időszakot 
meghatározó, ünnepelt színésznő. 
20. Munkadarab-befogó eszköz elül
ső része. 23. Spanyol városban la
kik. 25. Ragadozó őn. 27. Kézzel je 
lez. 28. Natalie beceneve. 32. Habzó 
ital, régies szóval. 33. Az aljához 
hajít. 35. Árut piacon értékesít. 37. 
Román üdülőhely. 38. Japán város. 
39. Titkon magához vesz. 40. Japán 
elektronikai márka. 43. A légnyo
más egysége. 44. Francia város. 47. 
Kezdődik az akció! 49. Budapesti 
sportklub. 51. Személyes névmás. 
53. Gyakori igevégződés.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 18. szá
mában közölt Vallás cí
mű rejtvény megfejtése: 
A vallás a lusta gondol
kodás mentsége.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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