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Tystnad

Hagyd a halottakat...
Felhő siklik a napkorongra.
Az éhség toronyépület 
mely elmozdul az éjszakában.
A hálószobába nyílik a liftakna 
sötétség rúdja szemben a halálelőttivel. 
Virágok az árokban. Harsona és csend. 
Hagyd a halottakat...
Az ezüst evőkészlet túléli a nagy zsivajt 
az Atlanti-óceán sötét mélyén.

Az orchideák
mellé tankhajók úsznak.
Telihold ragyog.
*

Nekünk élnünk kell 
finom stílus füvében 
kocsmakacajban.
*

Nyugszik már a nap.

Tél derekán
Midvinter

Kék ragyogás 
szüremlik a ruhámból.
Tél derekán.
jég-csörgődobok csörömpölnek. 
Szemem behunyom.
Van egy hangtalan világ 
van egy rés 
ahol a holtakat 
átcsempészik a határon

III.
Középkori vár 
városnak nevezett sfinx, 
üres arénák.
*

Falevél suttog:
egy vaddisznó orgonái.
És üt az óra.
*

És éjsodrásban 
kelettől nyugatig a 
holdjárásával.

Haikuk
Haikudikter

I.

Villanyvezeték 
feszül országos fagyban 
északi zene.
*

A hófehér nap 
magában edz szemben a 
halál-kék heggyel. 
Árnyékunk óriási. 
Árnyék lesz minden.

IV.
Szitakötő-pár 
egymásba kapaszkodva 
eltivornyázik.
*

Jelen az Isten. 
Madárfüttyös alagút 
után nyit kaput.
*

Ladik és hold.
Fény és csillagkép. 
Tenger a neve.
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Interjú Láng Zsolttal
„Az írás mögött: az írás áll”
-  Idén jelent meg a Bestiárium 

Transylvaniae negyedik, a sorozatot zá
rókötete. Tudtad-e, amikor elkezdted a 
regény folyamot, hogy az „ide” fog vezetni?

-  Tudtam, hogy a jelenbe akarok 
megérkezni. De hogy ez a jelen mikor
ra  keltezhető, azt nem tudtam. Úgy é rt
ve, hogy a könyvem számára mikorra. 
Legfeljebb sejtettem: 1989-et. Mert az 
az év örök jelenné vált.

-  Milyen módszerekkel szoktál dolgoz
ni: előre, akkurátusán megtervezed az 
írásaidat, vagy a szöveg visz téged is, az 
alkotót?

-  Tervezni szoktam, de később min
den terv felborul.

-  A föld állatai megérzésem szerint 
jobban kitárulkozik azok előtt, akik szá
mára 1989 jelentősége nem lehet kérdé
ses. Kipróbáltad-e ki a szöveg lehetséges 
értelmeit olyan hallgatóságon, olvasó
kon, akik nem élték meg a kort?

-  Néha izgalmasabb lehet, ha a kitá
rulkozás nem teljes. Nem? Egyébként 
egyszer hallottam egy beszélgetést a 
könyvről, tulajdonképp kihallgattam, 
mert nem tudták, hogy hallgatom. A 
gyerekeim -  12, 20 és 23 évesek -  és 
édesanyjuk között. Végül is megnyug
tató volt. A szöveg lehetséges értelme
it tekintve is.

-  A föld állatai közül hangsúlyos je 
lenléte van a kommunizmust (is) tárgya
ló regényedben a patkánynak. Amikor 
róluk, a patkányokról és a velük össze
kapcsolt titkosszolgálati dolgozókról ol
vastam, szabályos hányinger környé
kezett. Történik-e meg ez veled, Láng 
Zsolttal, hogy saját mondatod, monda
taid fizikai reakciót váltsanak ki belő
led? Vagy esetleg a mondatok mögött, 
előtt van-e ilyen (mondjuk okádhatnék, 
gyomorideg, nevetés, örömbizsergés)?

-  Persze, van. Mondatok születése 
előtt is, közben is, után is. Ténylegesen

hányni mondattól még nem hánytam, 
viszont egy emlékezetes hányásból szü
lettek örömbizsergő mondatok.

-  Még egy kicsit az állatokról. Hova 
lett el a kékszőrű monstrumpatkány?

-  Én is csak annyi tudással rendel
kezem, amennyivel a regény. Abban pe
dig az áll, hogy eltűnik, visszahúzódik, 
felszívódik. Köddé válik, lelécel. Olajra 
lép, elfüstöl. Elrejtőzik. Begubózik. 
Alakot vált. Kereket old.

-  A föld alatti ló? Kedvencem: a szu- 
perman magyartanár, DezseőAttila?

-  Ma reggel, kocogás közben kibo
gozódott a cipőfűzőm. Nagyon utálom! 
Miközben bekötöztem, megállapítot
tam, hogy milyen idétlen, logikátlan 
csomót használok én. Kétévesen tanul
tam, méghozzá azt is tudom, kitől: a 
napköziben, egy helyettes óvónőtől, aki 
egyetlen alkalommal jött be az én cso
portomhoz. Anyám későn tudott értem 
jönni, ketten maradtunk, s hogy tel
jen az idő, a nő megtanított cipőt köt
ni. Ennyi volt, többé sosem láttam, de 
egész életemen végigkísér a bogjával. 
Ha regényt írnék az életemről, szerep
lőként biztosan felbukkanna, egy-két 
oldalon keresztül jelen volna, aztán el
maradna. Erre jönnél te, és megkérdez
néd, mi lett a helyettes óvónővel.

-  A  Bestiárium Transylvaniae úgy 
működhet a kortárs magyar irodalom
ban, mint egy újabb Erdély-narratíva, en
nek elterjedését a köztudatban a regény
sorozat címe is elkerülhetetlenné teszi. 
Milyen elbeszélői hagyományokat erősít/ 
gyengít/hoz játékba a Bestiárium?

-  Nekem nem a konkrét elbeszélői 
hagyományok voltak érdekesek, ha
nem az, hogyan viszonyul egyik elbe
szélői hagyomány a másikhoz. A régi 
bestiáriumszerzők számára rettenete
sen fontosak voltak a korábbi bestiári- 
umok. Soha nem mentek ki az udvar
ra, hogy megnézzék, milyen a tyúk, 
hanem előszedtek tíz korábbi bestiári-

Fotó: Pomázi Adél

umot, és összeollózták a saját leírásu
kat. Hogyan lehet a különböző hagyo
mányokhoz viszonyulni? Az emlékírók 
önéletrajzaihoz, a történelmi munkák
hoz, a keresztény legendáriumokhoz, a 
bizánci világkrónikákhoz, el egészen 
a drámai párbeszédekig, ilyesmi érde
kelt. Mint ahogy a címbeli Erdély is in
kább viszonyként élt bennem. Hogyan 
viszonyul egy erdélyi ember a világhoz? 
Miben más az ő világképe, mint egy 
nem erdélyié?

-  Hogyan viszonyul egy erdélyi ember 
a világhoz? Miben más az ő  világképe, 
mint egy nem erdélyié?

-  A Bestiáriumből sok minden meg
tudható erről. Én csak őt tudnám idéz
ni, de hát meglehetősen frivol dolog, ha 
az ember a saját könyvéből idéz, nem?!

-  Akkor mást kérdezek: a Bestiárium 
négy könyvének a megírása során miben 
változott meg a te viszonyulásod az er- 
délyiséghez?

-  De melyikhez? A középkorihoz? A 
monarchiabelihez? A kiegyezés u tán i
hoz? A maihoz? A magyarokéhoz, a ro
mánokéhoz vagy a szászokéhoz? Vagy 
a szinte teljesen k iirto tt zsidóság erdé- 
lyiségéhez? Az Erdélyben m aradt erdé
lyiekéhez vagy az elvándoroltakéhoz? 
Bogozzam? Az én viszonyulásom tulaj
donképpen a kérdés: mi az erdélyiség? 
Mondjak egy példát? Mi a szám (nu
merus)? -  teszi fel valaki a kérdést, és 
ezután elkezdi tanulmányozni a szá
mokat, kölcsönhatásba helyezi őket 
egymással és különféle rendszerek
kel. Megismeri a természetes számo
kat, aztán rájön, vannak negatív szá
mok is, sőt, a nulla is egy szám, sőt,

L á n g  Zsolt
1958-ban született Szatmárnémetiben. Elemi és középfokú tanulmánya

it szülővárosában végezte. 1982-ben mérnöki diplomát szerzett a kolozsvári 
Műegyetemen. Tanulmányai után hét évig helyettesítő tanárként dolgozott 
több Szatmár megyei faluban. 1990-től a Látó szépirodalmi folyóirat szer
kesztője, azóta él Marosvásárhelyen. Az 1992-től beindult Éneklő Borz han
gos irodalmi folyóirat alapító szerkesztője. Legutóbbi kötete: A föld állatai. 
Bestiárium Transylvaniae IV. (regény). Kalligram, Pozsony, 2011.
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vannak irracionális, meg imaginárius, 
meg komplex számok, és ahogy egyre 
jobban megismeri a kérdést, tulajdon
képpen nem változik a viszonya sem
mihez, m ert az ő viszonya alapvetően 
maga a kérdése: mi a szám?

-  A  Tója vagy tottja című tanul
mánykötetedben megjelent, a romá
niai magyar irodalommal foglalkozó 
írásodban a motívumok, narrációs el
járások vándorlásának, variánsainak 
követését ajánlod az olvasók figyelmé
be. A  Bestiárium negyedik kötete több 
olyan könyvvel egyidó'ben jelent meg, 
amelynek témája többek közt a kom
munizmus, a kommunizmus ideje alat
ti elvándorlás. Szabó Róbert Csaba 
Temetés este tízkor című elbeszélés- 
kötetére és Alex S. Soma memoárjára, 
a Hova, hova Soma komára gondolok. 
(Végre) elindult a kor mesélés útján tör
ténő' feldolgozása?

-  De még mondhatnám Demény 
Péter és Márton Evelin könyvét, 
vagy Mircea Cártárescu és Gabriela 
Adame§teanu m agyarul is olvasha
tó regényeit. Vagy Grendel Lajos, 
Michal Viewegh, Ingo Schultze köny
veit. Orosz és cseh, szlovén és osztrák 
szerzőket. A huszadik század vége ér
dekes és tanulságos korszak volt, ér
demes megőrizni az emlékezet számá
ra. Ráadásul a magyar próza korábbi 
eredményei lehetővé teszik, hogy erről 
magyarul is jól lehessen mesélni.

-  A magyar próza milyen narratív el
járásaira (eredményeire) gondolsz?

-  A hetvenes és főképp a nyolcva
nas évek magyar prózájára gondo
lok. A gazdagodásra, tartalm i, te 
m atikai és formai, poétikai téren is. 
Meghosszabbodtak a mondatok, teher
bíróbbá váltak a mellérendelő szerke
zetek, megerősödött a függőbeszéd, 
sőt, teret nyert a függőbeszéd függője 
is. Kutatási területté vált, beszédtémá
vá, esszék és tanulmányok tárgyává az 
emlékezet nyelve. Új, inspirativ fordí
tások tudtak megjelenni. Heinrich von 
Kleist, Marcel Proust, Virginia Woolf. 
Ha megnézel egy régebbi Kleist-fordí- 
tá st meg egy újat, amit Márton László 
fordított, akkor az m utatja az utat, 
amit a magyar próza néhány évtized 
a latt bejárt. De M árton László nincs 
Tandori Dezső nélkül, Tandori meg 
nincs Szentkuthy nélkül.

- A  könyv erdélyisége becsapós, engem 
legalábbis megtréfáltál vele. Egy dara
big próbáltam kiköbözni, hogy melyik 
városban játszódik a Bori története. Meg 
voltam gyó'zó'dve róla, hogy erre vezet
nek rá a szövegben elhullatott helynév- 
markerek. Késón jöttem rá, hogy ez egy

univerzális Erdély: egy helyen a taps
tér és a Homoród, a Tisztviselőtelep és 
a határ menti folyó. Milyen szempontok 
szerint válogattad össze az erdélyi hely
színeket? Bestiárium?

-  Akkor jó, ha univerzális. 
Egyébként meg Szatmárnémetiben 
azt mondják, ez a könyv itt játszódik. 
Ugye nem tudtad, hogy ott is van egy 
Homoród nevű patak? Sőt, egy időben 
a torkolatánál, a Szamos bal partján, 
a híd lábánál működött egy hason
ló nevű csehó. Állítólag a helyén ál
ló kocsmában játszódik PetóTi Kurta 
kocsmája. Büfét Homorod, így hív
ták. A Szatmárnémetibe látogató szé
kely atyafiak előszeretettel já rtak  ide. 
És persze volt Kispálya is, meg Zsidó 
korzó, ahol Markovits a regényben vé
gigszalad, volt Muhi palota, ahol Bori 
nagyanyja ront rá  az oroszokra, és 
persze létezett a szuperman m agyar
tanár, Dezseő Attila is, legfeljebb nem 
egyben, hanem egy a háromban. A sze
replők annyira valóságos anyagból 
vannak egybegyúrva, hogy az egyik 
helyen egy elírás folytán (de a korrek
túrában m ár szándékosan benne hagy
tam) a létező személy á tü t a képzelet- 
belin.

-  Nem vettem észre, de áruld el, hogy 
hol van.

-  Ahogy a német mondaná, az írás 
kiáltson, de a szerzője legyen néma.

-  Ezek szerint az én emlékezetem és 
tudás(hiány)om kioldotta a regényből 
a földrajzi konkrétumokat. Milyen em
lékezéstechnikát használsz, amikor az 
állatok és a növények beszédét és gon
dolatait írod? Hogy jön létre például a 
„vagül” szó?

-  Ez a szigorú szil szava, faszó. Nem 
tudom, honnan ismerem. írás közben 
igyekszem nem figyelni arra , mi hon
nan jön. Álmodni olyat, ami nincs, 
amúgy sem lehet.

-  Miért éppen Jánoskának adtad A 
föld állataiban a Bestiárium első köte
tét, Az ég madarait?

-  Először Miklósnak akartam  adni. 
De aztán rájöttem, hogy nem, ne így 
legyen, mert így nem hiteles. Miklós 
ta lán  majd megírja egyszer, lehetsé
ges, viszont nem hordozza magában 
annyi éven keresztül, illetve csak úgy, 
ahogy egy kósza mondatot szoktunk. 
Szóval, hall az ember valam iről tizen
nyolc évesen, foszlányokban hall egy 
történetet, aztán majd negyvenévesen 
megírja, anélkül, hogy emlékezne rá.

Ez sokkal hitelesebbnek tűnt, az agy 
valahogy így működik. Meg az írás is.

-  A föld állatainak narrációját Bori 
tudata közvetíti. De milyen narrátor áll 
a Bori konstrukciója mögött?

-  A narráció narrátora. Mint ahogy 
az írás mögött: az írás áll.

-A zér t kérdezem, mert a magyar iro
dalomban jelenségszámba megy a női 
narrátor megképzése egy (férfi) író által. 
Érdekes egyébként, hogy már az első 
Bestiárium megjelenése után Csokonai 
Lilit említette a kritika, igaz, ott a régi 
nyelv megidézése kapcsán. Mi vett (vitt) 
rá arra, hogy az 1989-ben zajló történe
tet Bori, egy tizenkettedikes lány elbe
szélésévé tedd?

-  De hát ez is benne van a könyvben, 
vagyis, hogy miért lány, és m iért nem 
fiú... Mert a fiúk történetek foglyai...

-  A z  Itthonév egyik legélvezetesebb 
írása számomra A kondér volt. A föld 
állataiban aztán örömmel fedeztem fel 
a nyílt beszédet ugyanarról, az etniku
mok egymásmellettiségéről, és ami fon
tosabb: arról, hogyan látják egymást. 
Ennek a kérdésnek a kibontását rit
kán fedezem fel az erdélyi irodalom
ban. Mi teszi szerinted egyfajta tabuvá? 
Egyáltalán, érzékelsz ezen a téren egy
fajta tiltást?

-  Nem tabu. Inkább tudatlanság. 
Nem beszélünk róla, mert nincs hozzá 
szavunk. Sem eruditív, sem érzelmi tu 
dományunk. A mai napig nagyon zár
tak  m aradtak a különféle közösségek. 
Bethlen Gáborig nemigen vették ész
re, hogy Erdélyben románok is élnek, 
pedig akkor m ár többségben voltak. A 
szászok meg lehúztak nyolcszáz évet a 
maguk városaiban, aztán ukm ukfukk 
elmentek. Szatmárnémetiben tízéves 
koromig egy zsidó család lakott mel
lettünk, gőzöm nem volt, m iért van a 
velem egykorú fiuknak pájeszük. De 
nagyanyám sem tudta.

-  Számíthatunk-e egy újabb itthon- 
könyvre a regényfolyam után? Min dol
gozol, mit tervezel vagy milyen tervet 
borítasz fel éppen?

-  A befejező részben vagyok ben
ne. A tulajdonképpeni Bestiáriumot 
írom. Ebben csak az állatok lesz
nek, im m ár történetek nélkül. Meg a 
Bestiáriumban szereplő tudósok, akik 
ezeket az állatokat leírják, magyaráz
zák, és persze késre menően vitatkoz
nak egymással.

G ÁL A N D R E A
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K Á N T O R  L A J O S

1956: tavasz, nyár, ősz -  tél
Részlet

Sebestyén megpróbálja végiggondolni, 
hogy ő mint a Bolyai másodéves bölcsésze 
mit is csinált ennek az ’56-os évnek az el
ső' felében. Hát eló'ször is vizsgázott jelen
kori magyar nyelvből, nyelvjárástanból, 
angol és román nyelvből (még december
ben kollokvált marxizmus-leninizmusból 
és oroszból meg Jancsó Elemérnél a fel
világosodás irodalmából), járt szorgal
masan az (orosz nyelvet tanító) Adorjáni 
Dezső vezényelte egyetemi híres kórusba, 
főként Kodályt és Bartókot énekeltek; és a 
lelkes amatőr kóristaságnak köszönhető
en májusban részese lett a népes diákcsa
patnak, amely már eleget tehetett a deb
receni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
meghívásának. [...]

Persze a legtöbbet az olvasmányok, 
a hozzáférhetővé váló folyóiratok és 
könyvek adtak Sebestyénnek és társai
nak. Bizonyára az egy évvel alattuk já
ró Szilágyi Domokosnak is. Debreceni 
új barátjától kapta meg Sebestyén a 
Kézfogások at, Illyés Gyula korszakos 
verskötetét, benne a Bartókkal („Mert 
növeli, ki elfödi a bajt”), a Szekszárd felé 
és az Erdélyben üzenetével („Úgy legyen, 
Erdély! Példáddal, mit adsz, / légy a szí
vekben hótiszta-magas!”). Rendszeres ol
vasója, sőt előfizetője lett (lehetett!) az 
Irodalmi Újságnak, amelyben fölfedezte 
a híres Benjámin-verset, az Egyetlen éle
tet. Ez Benjámin László XX. kongresszus 
előtti felismerése volt!

Hát megtanultam, hogy az ember 
lehet az örömért kesergő'; 
halhat az életért a bátor -  
de már: embertelen az emberségért, 
becstelen a becsületért, 
igaztalan az igazságért 
nem lehet senki emberfia.
Déry novellájára, A téglafal mögött-re 

máig jól emlékszik (akkor még nem sej
tette, hogy szerkesztőként majd szemé
lyesen is kapcsolatba kerül Déryvel, meg
látogathatja őt Füred fölött, a hegyen). 
És ami akár a későbbiek előkészítésének 
volt felfogható: Háy Gyula cikke, a Miért 
nem szeretem? -  mármint miért nem sze
rethetem a mindennel foglalkozó, de sem
mihez sem értő, az irodalom dolgaiba is 
beleszóló Kucsera elvtársat. (Sebestyén 
most, ezen a szemináriumi órán rokonít- 
ja Szabédi László szatíráit a nagy vissz
hangé Kucsera-publicisztikával.)

De mit csinál Szabédi László pro
fesszor úr (akit természetesen elvtárs
nak szólítanak a diákjai -  erről leszok
ni csak évtizedek múlva lehetséges itt, 
Erdélyben), mivel foglalkozik Szabédi 
László, amikor már nem ír verset, ver
ses szatírát? Irodalmi nyelvtörténe
tet, pontosabban stílustörténetet tanít 
Sebestyénnek, legfőképpen azonban a 
magyar nyelv őstörténete, a finnugor-in
doeurópai nyelvhasonlítás foglalkoztatja, 
mert be akarja bizonyítani a világnak (és 
saját nemzetének), hogy a magyar nem 
társtalan Európában. Ezt a munkáját 
mindennél fontosabbnak tudja, szeretné,
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ha nem zökkentenék ki belőle. Ám most 
sem hagyják.

-  Mindenki, aki közelebbről ismer, 
tudja, hogy az 1955-56-os egyetemi év
től kezdve a szó szoros értelmében egy 
perc nyugtom sincs, hajnali ötkor ke
lek, és reggeltől estig a könyvemen dol
gozom. Bodor prodékán emlékezni fog ar
ra, hogy amikor 1956 októberének elején 
Bányai akkori rektor társaságában kö
zölte velem, hogy a Központi Bizottság 
felajánlotta, hogy három hétre kiküld a 
Szovjetunióba, kétségbeesetten tiltakoz
tam az utazás ellen, és kettejüknek na
gyon sokáig kellett kapacitálniuk, amíg 
rávettek arra, hogy félreértések elkerülé
se végett a meghívást ne utasítsam visz- 
sza. Én mindenáron A magyar nyelv ős
történetén akartam dolgozni.

Ez egy visszapillantó szöveg, Sebestyén 
a Lázár utcai házban, a Szabédi-hagya- 
tékban találta meg, a bölcsészkari párt- 
szervezet számon kérő gyűlésén hangzott 
el, 1958-ban. Tény, hogy Szabédi László 
a román hivatalos (kulturális) küldött
ség tagjaként elutazott a Szovjetunióba — 
és onnan hazatérve tudta csak meg, hogy 
Magyarországon október 23-án vala
mi történt. A diákjai szerencsésebb hely
zetben voltak, hallgathatták a híreket a 
Kossuth és a Szabad Kossuth rádión, a 
Szabad Európán. Sebestyén például, fris
sen felkent diákszövetségi vezér minősé
gében, az egyetemi klub (a régi mariá- 
numi kápolna) kulcsával a zsebében, ám 
magánkezdeményezésként, előadások, 
szemináriumok helyett az irodájukat dí
szítő ócska Oriont kapcsolgathatta, nap
ról napra, óráról órára. Hallgatta Szepesi 
tüntetőket békítő felhívását, a kormány- 
átalakításokat, majd Nagy Imre tragikus 
közleményét. Szabédit pedig ráncigálják 
ide-oda, rádióhoz, tanítványait „felvilá
gosítani”, miközben alig jut információ
hoz -  és ha igen, vajon milyenhez. A két 
év múlva elhangzó vádpontokra válaszol
va írja le:

-  A fegyveres összetűzés ténye, az, 
hogy vér folyt, az, hogy a magyar nép vív
mányait a magyar nép egy része ellen 
fegyverrel kellett megvédeni, rettenete
sen levert. Képtelen voltam a fegyveres 
lázadásban résztvevőket a lincselőkkel 
azonosítani, vérzett értük a szívem. Ez 
azonban nem gátolt meg abban, hogy a 
hallgatók előtt az imént említett érte
lemben ne foglaljak állást. A dolog másik 
oldala az, hogy a sajtónkban közzétett 
anyagoktól csakugyan eltérően, folyton 
hangsúlyozandónak tartottam, hogy a 
felkelésben részt vett ifjúság nem ellen- 
forradalmi célokkal vett részt a felke
lésben. Vagyis ingadoztam a véres ese
ményeket kiváltó okok megítélésében. 
Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy 
ezekről a kérdésekről csak a legszűkebb 
pártkörökben, legtöbbször hivatalosan 
kezdeményezett beszélgetésekben nyi
latkoztam. Másrészt azt is hangsúlyozni 
szeretném, hogy a Rákosi csoport felelős
ségének kissé eltúlzott hangsúlyozására 
az a körülmény kényszerített, hogy eze

ket a beszélgetéseket olyan elvtársakkal 
folytattam, akik viszont teljesen fel akar
ták menteni Rákosiékat a felelősség alól. 
Az elmondottakhoz még azt teszem hoz
zá, hogy amikor hasonló fontosságú kér
désekben való döntésről van szó, akkor 
az informáltság mértékének függvénye 
a szilárdság is. Énnekem nagyon kevés 
információs anyag állott rendelkezésem
re, és azok, akik ezt a kevés információs 
anyagot nyújtották, makacsul ragaszkod
tak Rákosiék teljes felmentéséhez.

Sebestyén ismételten emlékeztetni 
szeretné a szeminárium (a 2011-es) hall
gatóit a történelmi időre: határozottan 
meg kell különböztetni a Budapesten tör
ténteket a romániai recepciótól (azzal 
együtt, hogy az évfolyamfelelős tanár
ra szánalmas szerepet róttak az egyete
mi hivatalosságok), de különösen attól, 
hogy 1958-ban javában folyt a leszámolás 
az „ellenforradalmárokkal” -  és Szabédi 
László idehaza igencsak a megbélyegzen- 
dők közé számított. Amit ő védekezésnek, 
magyarázatnak remélt, az is ellene szólt. 
A vádpontok közt fontos helye volt annak, 
hogy az erdélyi, a kolozsvári magyar írók 
által Magyarországra küldött (termé
szetesen pártutasításra született) leve
leket nem írta alá. Hát ez nem pontosan 
így történt. Mert a helyi lapban novem
ber 6-án megjelentet -  Asztalos István, 
Balogh Edgár, Bartalis János, Csehi, 
Földes László, a két Horváth, Imre és 
István, Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Szabó 
Gyula, Szentimrei, Tamás Gáspár és má
sok mellett -  Szabédi László is aláírta. 
Egy másiknak az aláírását viszont való
ban megtagadta. A számonkérés során 
elhatározását így indokolta (nem tanúsít
va megbánást):

— A romániai magyar írók levelét va
lóban nem írtam alá. Talán nem tettem 
helyesen, talán helyesen tettem. Azért 
nem írtam alá, mert úgy véltem, az után 
az egy évtizeden át tartó irodalompoliti
ka után, amely a romániai magyar író
kat teljesen elszigetelte a magyarorszá
gi irodalmi élettől, kiiktatni törekedett 
a magyar irodalomból (Hét évszázad ma
gyar versei, melyek közt egyetlen élő er
délyi magyar költő egyetlen verse nincs), 
egy ilyen levélnek hiányzik az az erkölcsi 
súlya, amely nélkül nem lehet hatékony. 
Okaimat annak idején kifejtettem volt 
Ráutu elvtársnak is, azzal kapcsolatban, 
hogy 1956. december elején megpendítet
te előttem egy Illyés Gyulához írandó le
vél gondolatát. Akkor is meg voltam győ
ződve, ma is meg vagyok győződve arról, 
hogy a romániai magyar írók csakugyan 
adhatnak segítséget a magyarországi 
baloldali erőknek, de akkor is meg voltam 
győződve s ma is meg vagyok győződve, 
hogy ennek előfeltétele a magyarorszá
gi magyar és a romániai magyar iroda
lom viszonyának átrendezése, a romániai 
írók reális jelenléte Magyarország kultu
rális életében. Hiszen bennünket a ma
gyarországi olvasók nem is ismernek.

És még egy, Szabédi erkölcsi tartására 
oly jellemző magyarázat a vitatott -  és az 
utókori olvasó által természetesen vitat
ható — levél-ügyben:

-  Én nem tartottam helyesnek leve
let intézni hozzájuk (Illyés Gyuláékhoz),
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amíg nem biztosítottuk válaszukat, hi
szen nem leleplezésük, hanem megnyeré
sük volt a cél.

Nos, ebből az egészből Gaál Gábor sze
rencsésen kimaradt. A nála jóval fiata
labbak, az ő tanítványai meg Sz tanítvá
nyai már nem teljesen, beleértve Szilágyi 
Domokos egész életét. Erró'l Sebestyén 
bővebben mesélhet, a közvetlenül megél
tek, a korabeli folyóiratok fellapozása és 
a már általa szerkesztett emlékezések 
alapján. A legátfogóbb és — minden kétel
kedőit ellenében állítja Sebestyén — a leg
hitelesebb nemzedéki jellemzést a költé
szetben is históriailag gondolkodó barátja, 
Lászlóffy Aladár adta; ő, aki mondhat
ni még gyerekként élte meg ’56 romániai 
előtörténetét, a véletlen folytán ott volt az 
októberi-novemberi budapesti utcai tör
ténésekben, és nem kerülhette meg (mint 
másik barátja, Szilágyi Domokos) a meg
alázó következményeket sem, már ideha
za. Érdemes tehát Lászlóffyt hozzáadni 
Szabédi, Gaál, Szilágyi Domokos októbe
réhez, ötvenes éveihez.

— Hol is kezdődik és meddig is terjed az 
„ötvenhatosság”? Arra határozottan em
lékszem, hogy kamasztudatunk képer
nyőjére kivédhetetlenül maguk a szovjet- 
partizán-romantikát felvetítők festették 
oda az ördögöt: a Molotov-koktélt mint 
primitív, de össznépi arzenált a T-34-esek 
szuperlovagrendje ellen. Az is biztos, 
hogy hiba csúszott a számításba, mert 
nyiladozó értelmünk a természet lefogha- 
tatlanságának, lefékezhetetlenségének 
jóvoltából cenzúrázhatatlan irányba is el
kalandozhatott ugyanazokon a csapáso
kon, egyetemi, tudományos, dialektikus, 
történelmi és materialista betáplálógya
korlatokon, ahol egységes, tudományos, 
dialektikus, történelmi és materialista 
világképet akartak kialakítani bennünk, 
hogy (mint a világ minden régi és új val
lása) feltétlen uralmat biztosítsanak, irá
nyíthassanak, manipulálhassanak -  s ez 
sem ment, mert a logika (ha már meg
tanítják) s a gyermekszáj (amíg rá nem 
ijesztenek kellőképpen s „illegalitásba”, 
hallgatásba, föld alá, nyelv alá nem kény
szerítik) kellemetlen kérdéseket tesz fel, 
melyekre ha nincs kielégítő válasz, az if
jú Saulusok elindulnak egy örök damasz
kuszi úton.

Vajon Gaál Gábornak és Szabédinek, 
s a mai fiataloknak mit mond ez a tö
mény, igenis történelmi hitelű szöveg? 
Értik-érzik-e mély iróniáját? És önkriti
kus árnyalatát? A damaszkuszi út való
ságosságát? Sebestyénnek persze mindez 
ismerős, nem csupán Lászlóffy stílusá
nak hozzá közel álló volta miatt, hanem 
mert maga is benne volt abban a világ
ban, még ha ő nem élte is meg oly erősen 
azt a bizonyos szovjet-partizán-romanti- 
kát; annál inkább azt, ami utána követ
kezett, és amiről barátjának, mondhatni 
nemzedéki harcostársának további mon
danivalója van, személyekhez is köthető 
részletezéssel.

-  A „marxista szemináriumokon” a 
mi évfolyamunkon ezek szerint már úgy 
’54-ben elkezdődött „ötvenhat”, amikor 
Páskándi Géza, Kovács Julcsa, Kántor 
Lajoska meg Lászlóffy Alika olyan hülye

ségeket mert keresztkérdésként bevetni, 
hogy a tanszemélyzetnek felakadt a sze
me, lévén tapasztaltabb és jobban tudatá
ban a következményeknek.

Innen Lászlóffy Alika, azaz a felnőtté 
érő Aladár a pesti utcán megtapasztalt 
következményeket meséli — amikor ro
hanva és hasra vágódva ismerhette meg 
a magyar fővárost, élő és mozgó célpont
ként gondolhatta ki és vethette papírra 
„azokat az ügyetlenkedő verseket, me
lyek láttán Bányai elvtárs [a szolgála
tos tiszt — nem azonos a rektorral] kimu
tatott a szürkületben a novemberi fákra, 
mondván: Reggelre ott fogsz lógni, fiam.” 
Az emlékek itt még nem érnek véget; az 
először Korunkban közölt ’56-os (eredeti 
ötvenhatos) versek prózai élőbeszédében 
Lászlóffy Aladár szükségesnek tartja azt 
is elmondani:

-  Amikor hajnalban, váltáskor, az őr- 
személyzet nagy dobogással leveri csiz
májáról a havat, nincs az a tizenkilenc 
éves Cavaradossi, aki ezt ne hinné vé
gül el, miután hetekig statárium-tudat
ban tartják. Az út vége, Damaszkusz pe
dig olyan messze van a mindig pontosan 
éjfélkor kelő vallatólámpa vakító napfé
nyéhez képest, hogy az ember megköti 
magában az első fogadalmakat s beren
dezkedik azok mentén élni -  és negyven 
év után maga is csodálkozik, hogy sike
rült betartani őket; hogy elképzelése el
lenére az a minden fasizmusnál ember
telenebb rendszer mégsem kétszáz évig 
tartott.

De még csak 1956 októberében-no- 
vemberében járunk, nem a magyar, ha
nem az erdélyi fővárosban, nem a vakító 
fényű vallatólámpa, hanem valamelyes 
szabadság remélt közelében. Az itthon, 
Kolozsvárt élő-tanuló Szabédi-tanítvá- 
nyok egyike-másika csak később lesz 
élő célponttá, még nem kell hasra vá
gódnia a lövedékek, robbanások tüzé- 
ben. Az emlegetett évfolyamtársak még 
békés gyűlésekbe járnak, építgetik a 
Diákszövetséget. Ezt próbálja Páskándi 
Géza is, ezért küldi levelét -  az ifjú költő
vezér pózában — a bölcsészkari választói 
gyűlésre, nem csupán a Móricz Zsigmond 
Kollégium újjászervezését és a Bolyai új
ság elindítását javasolva, hanem tantár
gyi változtatásokat is ajánlva, „alulról ér
kező javaslatként”. Mai olvasó nem hiszi 
el, hogy a hat évi börtönbüntetést ered
ményező diákpoétai levélben ilyenek ta
lálhatók -  sőt szinte csak ilyenek:

-  Ami az orosz nyelv tanulását ille
ti, választható világnyelvek közé ten
ném. Tehát a diák választhat orosz, né
met, francia és angol között. Amelyiket 
választja, abból persze vizsgáznia kelle
ne. A többiekhez semmi köze. Mire alapo
zom az orosz nyelv kötelező nyelvből vá
lasztott nyelvvé való tételének javaslatát? 
Arra, hogy a középiskolában, ahol kötele
ző marad az orosz és most az új tanévtől 
egy nyugati nyelv is -  szóval már a kö
zépiskolában elválik, hogy kinek melyik 
nyelvhez van érzéke, melyik nyelvet ked
veli meg. Az egyetemre tehát már úgy 
jöjjön, hogy azzal is foglalkozik, amit a 
középiskolában megszerzett. Ami a mar
xizmus és politikai gazdaságtan okta

tás kötelezőségét illeti, arról az a vélemé
nyem, hogy a marxizmust egyetemszerte 
oktatni kell, de nem szabad a kötelező 
óralátogatás igényével fellépni. Miért? 
Egyrészt azért, mert a marxizmus tu
lajdonképpen csak a marxizmus szakon 
szaktárgy, másrészt pedig, ha ebből te
kintélykérdést csinálunk, így majd nem 
egy marxista előadónk százszorta igénye
sebb lesz önmagával szemben. Az eddig 
ismert hallgatói, ha az illető magyartala
nul ad elő, vagy példatára a szokványos, 
vagy pedig nem ismeri eléggé az illető 
szaktudományt, amelynek hallgatóit ta
nítja, bizony a diákok nem mennek el az 
előadásokra. Ugyanez vonatkozik persze 
minden más, nem kötelező tárgyra is.

Szilágyi Domokos, Páskándinál, 
Lászlóffy Aladárnál fiatalabbként -  ha 
csupán egy-két vagy három évvel is, no 
meg a természete is más -  nem tör sem
miféle vezérszerepre, még tanácsadásra 
sem vetemedik. Égyetemi bentlakásban 
lakik -  ebből is származhat persze baj 
a másodéves diákra —, innen küldi ha
za, Szatmárra a szüleit és testvéreit meg
szólító levelet, amelyben szó van a (hír- 
hedetté vált) kolozsvári 1956-os halottak 
napjáról, a Házsongárd író- és hősi halot
tainak sírjairól („künn voltunk a temető
ben”). A beszámoló pontos -  iróniáját az 
utolsó mondatokra hagyja.

-  Az utóbbi két hétben fölfordult az 
egész Bolyai, a magyarországi esemé
nyek hatására. Persze velünk mindennap 
gyűléseztek, hogy csillapítsuk a népet. 
Mélyen tisztelt felsőbb szerveink ugyan
is szörnyen begazoltak, hogy nehogy ki
vonuljon a kolozsvári diákság tüntet
ni, úgy szép békésen; s ezért igyekeztek 
a Babe§t és a Bolyait (a román és a ma
gyar egyetemet) összeugrasztani. Nálunk 
beadták, hogy a Babe§ Nagyromániáért 
akar tüntetni, a Bábelen meg azt, hogy 
mi Erdélyt akarjuk vissza, s így az
tán sikerült valahogy megakadályozni
uk. Viszont a temesvári román diákok 
(műegyetemi hallgatók) rokonszenvtün- 
tetést rendeztek a magyar forradalom
mal. Marosvásárhelyen az orvosin is 
„forr a világ bús tengere, ó, magyar”. 
Testi épségünk nincsen veszélyben, mert 
Szászfenesről behozták a katonaságot, 
és géppisztolyos járőrök cirkálnak esté
től reggelig minden diákotthon és egyete
mi épület körül. Máskülönben a temető
ben is több volt halottak napján a hekus, 
mint a gyászoló. Ilyenkor az ember négy
szer gondolja meg, amíg lépik egyet. Úgy, 
hogy most már nem kell félni semmitől.

Kevéssel (pár hónappal?) ezután jelen
tés készül a Szekuritátén a nacionalista 
kijelentéseket tevő Szilágyi Domokosról 
-  és az első besúgói jelentésnek folytatá
sa lesz, Szisz barátait ma megdöbbentő 
folytatása. (Erről majd egy későbbi sze
mináriumon.) De ugyancsak bolyaista, 
elsőéves szerelmét nem zárják be, csak 
ki -  az egyetemről. (Sebestyén nem tud
ja felidézni, vajon ezt a kizárást is a szo
kásos, a diákságot provokáló gyűlés előz- 
te-e meg.) Szisz folytatja tanulmányait, 
írja verseit. Jobban járt, mint Páskándi 
Géza? Nehéz válasz.
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G Y Ö R G Y  A T T IL A

.áetriuxa
avagy
Macskalauz
haladóknak
Ha a természet valamely különleges 

szeszélyéből a macskák könyvet akarná
nak írni, és ehhez egy laptopot használ
nának, ez a könyv minden bizonnyal így 
kezdődne:

.áetriuxa
A természetnek, hála Istennek, nincs 

ilyen szeszélye, a macskáknak aztán vég
képp nincs, legalábbis nem tartják ér
demesnek. Mindenesetre, Bacilus nevű 
macskám ezt hagyta maga után, miután 
végigsétált a billentyűzeten.

(macskakaparás)
Hogy a macskák miért nem írnak, csak 

azért nem egy fogas kérdés, mert per
cig sem biztos, hogy nem ismerik az írás 
művészetét. Lehet, az nekünk „csupán” 
macskakaparás. Lehet, korlátolt emberi 
elménkkel csupán nem tudjuk megérte
ni a kanapén, fatörzseken, emberi bőrön, 
és egyáltalán bármilyen sérülékeny felü
leten hagyott mancsjegyeket. Egyvalami 
bizonyos: két egyforma macskakarmolás 
nincs. Egyedi jelek, s hogy a macskák mi
ért karmolnak tárgyakat egyáltalán, an
nak megfejtése megint egyike az emberi
ség hiú ábrándjainak: karmaikat élezik, 
unatkoznak, nyújtóznak, ki tudja, de az 
is lehet, értelmesebb korok értelmesebb 
macskáinak hagynak civilizációs időkap
szulákat, és ebben az esetben jobb is az 
nekünk, hogyha nem értjük mi ezeket az 
üzeneteket.

Az egyik leghihetőbb magyarázat per
sze az lenne: azért, mert csak. Mert így 
tartja úri kedvük. Mert ott van az a kar- 
molnivaló, akárcsak a Mount Everest 
McKinleynek.

Minden valamirevaló macska sztoikus 
filozófus. Alszik, eszik, öl, magáévá teszi 
környezetét és kiegyezik az együtt élők
kel, többnyire meghódítja őket. Erkölcsi 
aggályai nincsenek, ahogyan bűnei sem: 
ő csupán azt adja, ami lényege. „Az élet 
túl rövid ahhoz, hogy egészen komolyan 
vegyük” -  gondol valami ilyesmit, ami
kor az egeret halálra kínozza, szemmel 
látható gyönyörűséggel. „Az élet túl rö
vid ahhoz, hogy ne vegyük egészen komo
lyan” — gondolja elégedetten, amikor jól- 
lakottan leheveredik, és dorombolásnak 
álcázva elmélázik a létezés értelméről, 
amelynek eredményeként értelemszerű
en elalszik. Ártatlanul, akár a csecsemők 
és a dél-amerikai diktátorok.

Ha van a Természetnek — ha úgy tet
szik: a Teremtőnek -  remekműve: úgy ez 
a Macska.
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jó 80%-át képes átaludni, nem egészen 
erről a világról való.

Ez a macskáknak gyerekjáték. Amit 
az emberek narkolepsziának neveznek, 
az természetadta ajándék minden „fel
inának”, a macskafajták gyakorlatilag 
bármikor, bármilyen helyzetben és körül
mények között képesek aludni: elégedett
ségükben, félelmükben, idegesség miatt, 
éhesen, betegen, kimerülve, boldogan, 
jóllakottan, vagy csak mert.

Többnyire csak: mert.
Bizonyos Borges nevű ember Dél- 

Amerikában elég közel járt a macskafel
fogáshoz, amikor elmélázott rajta: álmod
juk-e az életet, vagy éljük az álmainkat? 
Aztán ő is elaludt: egyáltalán nem mel
lékesen, amúgyis vak volt, ami lényege
sen közelebb hozta őt ehhez a tudatálla
pothoz.

„Tekintsd az életed úgy, mintha álmod
nál. Itt füst van, távozom. Olyan nagy do
log ez?!”* -  mondta valamikor egy római 
császár. Na igen, mondottuk már: a macs
kák sztoikusok. Igazán kár, hogy például 
Iulius Ceasar nem szerette őket, igaz, ő a 
sztoikusokat sem. Pedig egészen macska
fajta volt, amennyire ez emberben lehet
séges: simulékony ragadozó. És ősei, az 
etruszk Júliák macskatartó nemzetség 
voltak... de hát messze esett az alomtól.

Bezzeg Kleopátrának macskái voltak, 
sőt, Alexandriában egyszer agyonvertek 
egy római centuriót, miután véletlenül 
megölt egy macskát. Na hogyne, véletle
nül... Véletlenül nem öl senki: próbáljuk 
csak ezt elmagyarázni egy macskának. 
Véletlenül ő nem öl. Azért öl, mert éhes. 
Vagy unatkozik. Vagy mert idegesíti a 
másik élőlény. De véletlenül?! Na nem... 
azt soha.

A görögök például eleinte meglehetős 
irtózattal kezelték a macskákat, nem iga
zán értették, mit keres ez a lény az embe
rek között, és különben is, amely létezőt 
az egyiptomiak, ezek a rafinált és okos 
emberek istenként félnek, kell tudjon va
lamit...Nem tévedtek benne, a macskák 
valóban tudtak valamit, és ennek egy ré
szét aránylag hamar az akhájok is meg
tanulták: van zsákmány, van párzás, van 
pihenés, a többi múló kaland.

Akhilleuszt sokan rokonították a 
macskákkal, nemegyszer büszke kandúr 
társaságában ábrázolják míves kancsó
kon, na igen, szeretett volna ő az lenni. 
De ember volt.

Perzsáéknál a macska még rokon volt, 
afféle kisebb oroszlán, metszeteken és 
domborműveken nyilazták és fojtogatták 
őket a királyok, közben otthon féltő gond
dal fésülgették, amíg hosszú bundát nem 
eresztettek. Nagy Sándor gyanakodva 
és bizalmatlanul figyelte a macskákat 
Perszepolisz meghódítása után, a macs
kák nemkevésbé gyanakodva néztek rá, 
aztán Alexandrosz tovább ment Indiába, 
a macskák maradtak. Illetve Alexandrosz 
perzsa feleségével páran tovább mentek, 
burmai, sziámi és hasonló kétes identitá

sokat vettek fel és eszük ágában sem volt 
hazavergődni ama tízezer göröggel.

Ok megtalálták a zsákmányt, amit a 
hadvezérek hiába kerestek, és meghódí
tották Keletet.

(hódítás)
Nyilván, a hódításból Nyugat sem ma

radt ki.
Bizonyos körökben makacsul tartja 

magát a nézet, miszerint nevezett Vörös 
Erik, amikor a később Amerika részeként 
Grönlandként elhíresedett Vinlandot fel
fedezte, jónéhány macskát vitt magával 
sárkányfejes drakkarain.

Ennek két oka lehetett.
Az egyik, hogy a hajósember egyik leg

nagyobb átka az egér, illetve az egerek su- 
permanje, a patkány, és ez ellen csupán a 
macska lehet egyetemes chucknorris, aki 
maradéktalanul kiirtja ezt a méltatlan 
fajzatot, amelyet Odin köztudomásúlag 
csupán a természet koronáinak, a macs
kák táplálásának céljából teremtett.

Az már csak hab a tortán, hogy Freya 
viking istennő szekerét macskák húzták 
az ábrázolások szerint, amely ábrázolást 
rendkívül nehezményezve korrigálnák 
az érintettek, ha egyáltalán érdekelné 
őket, mondván: ők irányítottak és nem 
húztak.

A másik ok, hogy csak. És mielőtt vala
ki történelmi hiábalóságokra ragadtatná 
magát, gondoljunk arra, macskakörök
ben rendkívül népszerű az Erik, Szven, 
satöbbi elnevezés, ami beszédes bizonyí
téka fentemlített kapcsolatoknak.

Ha meg nem, akkor gondoljunk 
Kolumbuszra, Vasco de Gama-ra, és a 
rengeteg tengerészre, akik macska nél
kül aligha szelhették volna át az óceánt, 
gabonának, kétszersültnek, se híre, se 
hamva nem maradt volna félúton, bizo
nyos hajókon még meg is ették a nemes 
állatokat, amiért is legyen minden portu
gál és spanyol tengerész említése örökös 
farokborzolás és háromszoros köpködés.

Ja, hogy a horgonyt vasmacskának 
hívták, az már csak természetes.

Az indiánok, szegények, kicsit idegbajo
sak lettek a macskacivilizációtól, tényleg, 
nem volt ahová tenni őket, a macskák
nak sem őket, a pumák, prérimacskák, 
jaguárok és észak-amerikai vadmacskák 
legalább akkora trauma voltak az eur- 
ázsiai házimacskáknak, mint a rézbőrű 
„vadak” az embereknek, aztán mégiscsak 
a sápadtarcúak és a macskák győztek, 
gondolja most magában Los Angelesben 
egy luxusvillában nyújtózva valamely ne
mes dög, miközben Gourmet lazacot fala
tozik.

Nyugat-Európa sokáig nem volt a macs
kák kedvence, érthető okokból. Hideg van, 
nagy, ideges állatok, és egyáltalán, a ké
nyelem tökéletes hiánya jellemezte ezt a 
helyet. Aztán valamikor a sztoikus (már 
ismét!) császár, Aurelius idején helyet 
kaptak a pannon főemberek kíséretében, 
udvaraiban, sírjaikban fellelhetők csont
vázaik (- macska lábjegyzet: a macska-
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csontok mindig a gazda felett fekszenek, és 
nem fordítva, na ugye! —), aztán lassan így 
tovább haladtak nyugat fele.

Dominanciájukra jellemző, hogy az 
íreknek mai napig mitikus rettegett figu
rájuk a Tengermacska, amiről senki nem 
tud közelebbit, de tény és való, hogy ret
tenetes, éget és vág, pusztít és egyáltalán, 
minden olyan szörnyűségre képes, amire 
még a Brit Birodalom sem volt.

Mondani sem kell, hosszas idők deka
denciája után ma már aligha képzelhető 
el eredeti ír pub saját macska nélkül, aki 
méltó fensőbbséggel ügyeli felül a sziget- 
ország egyébiránt jóravaló embereinek ké
tes üzelmeit, italozási és társaséleti sza
bályait.

(arzenál)
Rendesebb helyeken, ahol még a termé

szet végzi a dolgát, és nem borult fel a dol
gok normális állása, minden embernek 
szúró-vágó fegyvere van. A keleti embe
rek szablyájától a spanyol tőrig, az olaszok 
békanyúzójától a székely bicskáig nélkü
lözhetetlen és felettébb szükséges kelléke 
ez a mindennapok világi egyensúlyának.

Macskáéknál ez megint nem kérdéses. 
Minden: -  ismételjük: minden! -  macs
kának 18 darab remek, használható és 
használatos bicskája van, összkomfortos 
bőrtokban, amely bicskákat rovásra, ka
paszkodásra, védekezni és gyilkolászni 
egyaránt használhatják.

És használják is.
Ezt persze nehéz megemészteni más, 

alsóbbrendű fajoknak, ekkora arzenál
lal járkálni hétköznap, valamint vásár- 
és ünnepnapokon is, enyhe túlzás, és ha 
tekintetbe vesszük, hogy ez az impozáns 
fegyverkészlet -  amelyhez képest egy me
xikói bérgyilkos glóriás kezdő -  bársonyos 
kesztyű alá van elrejtve, enyhe borzongás 
futkorászik minden halálra hajlamos élő
lény bőrfelületén.

Arról nem beszélve, hogy: olyan állattal 
igazán nem illik, nem tanácsos, és nem 
egészséges dolog kikezdeni, amely a száját 
120 fokos szögben képes kinyitni.

Kurva nagyot tud harapni.
Különösen, ha ebben a szájban újabb 

négy borotvaéles és tűhegyes bicska, vala
mint néhány kisebb mángorlóeszköz van, 
amelyeket használni csupán elvetemült
ség és gyilkos szándék kérdése.

Na mármost a macskákat legnagyobb 
ellenségeik sem vádolhatják az elvete
mültség és a gyilkos szándék hiányával.

Ismerek olyan macskát (sajátomként 
rettegem), akinek életfilozófiája egysze
rűségében hatékony és működőképes, és 
akihez képest Batu kán és az emberiség 
jelentős tömeggyilkosai ártatlan kis ama
tőrök. Ez az életfilozófia, a Bacilus nevű 
tiranocattusé, nagyjából így hangzik gyar
ló emberi szabadfordításban:

„Ami nálam kisebb, azt megölöm. Ami 
nálam nagyobb, azt megpróbálom megölni."

Ezen törekvését, sajnálatos módon a ki
sebb és nagyobb élőlények számára, szin
te a tökéletességig siker koronázza.

'h M arcus A urelius

SIGMOND ISTVÁN
Molekulák 14.

Napóleon és a többiek
Napóleont, II. Piuszt és Villont so

sem bilincselték meg, fennkölt mél
tósággal járkáltak fel-alá a kórte
remben, szívélyesen köszöntötték 
egymást minden találkozás alkalmá
val, naponta kétszázszor is, ha úgy 
alakult, aki viszont negyvenhétszer 
szúrta át vasvillával az anyósát, s az
tán díszként kiszegezte az istálló aj
tajának a külső felére, azt éjjel-nap
pal bilincsben tartották, s amikor 
kénytelenek voltak szabaddá tenni a 
kezeit, két rendőr kísérte a fürdőszo
bába, s addig maradtak a közelében, 
amíg a dolgát elvégezte. Senki sem 
beszélgetett vele, soha senki nem kér
dezett tőle semmit, mindennap kivit
ték az udvarra, a napi egyórás sétára 
joguk volt az életfogytiglanig elkülö
nített, beszámíthatatlan bűnözők
nek is, természetesen bilincsbe ver
ve és szigorú rendőri őrizet mellett. 
Mondok maguknak valamit, fordult 
a két rendőrhöz egyik nap, elvégre 
maguk állnak hozzám a legközelebb, 
tudniuk kell az igazságot. Én vagyok 
Isten. Nem úgy, mint azok odabent, 
én a valóságos Isten vagyok, lehet, 
hogy csak Isten zakóján egy gomb
lyuk, vagy teremtő szándékából egy 
bekezdés, egy szótag, egy betű, érthe
tő vagyok? Ha csak egy része vagyok, 
akkor már egészen O vagyok. Talán 
hiába beszélek, maguk sosem látták 
Istent, én ha magamra nézek, egy
folytában Istent látom. Én O vagyok. 
És úgy döntöttem, hogy még ezen a 
hétem elhagyom ezeket a porszeme
ket, Napóleont, II. Piuszt és Villont, 
halaszthatatlan dolgom van a világ
ban, szükség van reám.

Másnap éjszaka összebilincselt 
kezekkel is sikerült kiosonnia a 
kórteremből, s miután az udvar
ra ért, átvetette magát a vaskeríté
sen. Csak reggel vették észre a hiá
nyát, Napóleon megesküdött, hogy az 
Istennek nevezett egyén nem is léte
zett soha, II. Piusz vélekedése szerint 
a keresett szellem itt volt, de maguk
kal vitték az angyalok, becsületsza
vát adta, hogy mindezt a saját szemé
vel látta, Villont meg sem kérdezték, 
a röhögés a kórterem padlójára dön
tötte, életem legszebb napja, mondta, 
hát, ilyet!

Az anyósgyilkos határozott léptek
kel haladt a cél felé, egy idegen egyál
talán nem tudott volna tájékozódni a 
sötétben, ő viszont negyven éve csa
tangolt ezeken az ösvényeken, uta
kon, behunyt szemmel sem tévesztet
te volna el az irányt. Hajnali négy óra 
körül érkezett haza, meleg nyári éj
szaka lévén, az ablakokat tárva-nyit
va találta, átmászott a belső szobába 
vezető ablakon, ahol a csecsemő aludt,

összebilincselt kezekkel nehezen tud
ta kiemelni az alvó gyermeket az ágy
ból, de hosszas kínlódás után vala
hogy sikerült, aztán az ölében tartva, 
leült vele a padlóra. A gyermek fel
sírt. Aztán olyan nagyon sírt, hogy az 
anyja rémült arccal nyitott ajtót, s fel
gyújtotta a villanyt. A látványtól meg
torpant s lezuhant a fal mellé. Egy 
ideig senki sem szólt, a gyermek köz
ben olyan rettenetesen sírt, mintha 
látta volna a nagymamát felszegezve 
az istállóajtóra. Isten vagyok, mond
ta a férfi. Nem vagyok sem Napóleon, 
sem II. Piusz, sem Villon. Az asszony 
arcán már nem volt döbbenet, rémült- 
ség vagy kétségbeesés, kifejezéstelen, 
megmerevedett arccal pásztázta végig 
a mennyezetet, a falakat, nem kapko
dott, nem sietett, lassan, nyugodtan 
felállt, kilépett a konyhába, majd né
hány másodperc múlva újra megje
lent a szobában, egy-egy előretartott 
konyhakéssel a két kezében. Tegye 
vissza, parancsolta. Nem teszem, 
mondta a férfi. Isten lélegzik bennem, 
láthatod. És nemsokára szükség lesz 
reánk odafönt. Folytatnunk kell a te
remtést. Ha kárt tesz benne, megölöm 
magam, fenyegetőzött az asszony. Jól 
teszed, nincs már szükség reád, vélte 
a férfi. Egy ideig mondok neki estén
ként egy-egy mesét, s anyád énekel
ni fog altatódalokat. A csecsemő el
hallgatott. Amikor a férfi visszatette 
a gyermeket az ágyba, az asszony elő
relendült. A megfeszült anyatigrisek 
szépek tudnak lenni ilyenkor.

2011 .

Vass Tamás: Októberi ünnep

7



HELIKON

162. Km

irá n tija  és  szerlteszti J^arácscrHji

SERESTELY ZALAN
János Apostolu nyugdíjba vonul
„Micsoda ménes...!” -  horkant fel ál

mából János Apostolu, az apakárom
lásairól állomásszerte hírhedt moz
donyvezető'. Apostolu a Zsil völgyében 
született, Tárgu Jiu városának egy ré
szint bányászcsaládok, részint cigányok 
lakta negyedében ’48-ban. Anyja, a ko
lozsvári származású Mik Rozália, házas
ságuk ötödik évében veszítette el férjét, 
§tefan Apostolut. János Apostolu ekkor 
három éves volt. A szemtanúk beszámo
lója szerint „Fánicát csak úgy beszip
pantotta a bánya gyomra”, egy kisebb 
bányaomlás végzett vele, a 12 órai ebéd
szünetben. Mivel a nevezett omlásnak ő 
volt az egyetlen áldozata, nem kereke
dett nagy hűhó belőle, mindenki sorsbé
li kérdésnek tartotta az ügyet, és ezen 
munkatársai és a bánya vezetősége nagy 
egyetértésben osztoztak. Apostolut tu
lajdonképpen nem is igen tartották igazi 
bányásznak, hiszen bár dolgát becsület
tel elvégezte, de nem szeretett harákolni, 
és olvasni is tudott, ennek tulajdonítot
ták, hogy csákányolás közben mindenféle 
szokatlan jóslatokat eregetett az eljöven- 
dőkről, példának okáért, hogy „eljövend- 
nek majd oly idők, mikor afelől is rendel
keznek, menynyi kenyeret ehetem meg.” 
Azzal már kevesebben számoltak, hogy a 
rá egy évre következő, ’52-es kolosszális 
bányaomlás talán elkerülhető lett volna, 
ha ellenőrzik azt a központi tartógeren
dát, mely alól Apostolu tarkójára sújtott 
a méretes kőtömb.

Apostolu öt éves volt, amikor anyja 
megismerte azt az idegent, aki néprajz- 
kutatónak adva ki magát bukkant fel a 
város újabb meg újabb fogadóiban szál
lást potyázva. Rozália éppen egy ilyen fo
gadóban dolgozott (nevezetesen A két fog 
három csákányhoz címzettben) Marius 
Bärlogu briliáns betoppanásakor, nem 
ítélhető el, amiért csakhamar lenyűgözte 
a szikár, írástudó férfi, akinek állítólag 
állandó lakhelye is volt Kézdivásárhelyen, 
és még néhány magyar szót is tartoga
tott tarsolyában, igaz ugyan, a gy be
tűvel nehézkesen boldogult. Apostolu 
megsejthetett valamit az eljövendők ve
szedelmeiből, ugyanis rögtön a férfi el
ső látogatásakor elszaladt, és órákig nem

lehetett kicsalogatni a konyhaasztal alól. 
Még anyjának sem beszélt soha arról, 
hogy mit érzett a férfi első, hozzá, gyer
mekhez intézett szavaiban, de mint ké
sőbb egy jegyszedőnek elárulta, olyan sű
rű bányaszag áradt a fogai közül, melyet 
képtelenség volt elviselni.

Rozália ügyet sem vetett rá, hogy az 
újdonsült udvarló egyetlen baninyi va
gyon nélkül követelte helyét a családban. 
Hamar bebizonyosodott az is, hogy a so
kat emlegetett kézdivásárhelyi lakhely 
tulajdonképpen nem létezett soha. ’53 po- 
csolyás, fagyos tavaszán a néhány raffia- 
neccet, három bőröndöt és egy a bányá
szati társaságtól engesztelésül kapott 
bányászlámpát számláló vagyonnal vo
natra szálltak, hogy életük folyásának 
medrét egy kevésbé zord, földművelő vi
dékre irányítsák, melynek — ha a hírek 
igazak -  a fémipari gazdasága is virágba 
szökellett néhány éve.

A lakáskulcs nem igazán akart talál
ni a zárba, Bärlogu percekig fújtatott, 
szórta a különbnél különb szitkokat el
nyúlt gyéres bajuszába, míg végül elő
kapott egy szarvasagancs markolatú, 
csupasz vadászkést, és felnyitotta a har
madosztályú garzon ajtaját. A lakásban 
sűrű láb- és hagymaszag honolt. A nagy
bácsi, aki a koraesti órákban toppant be, 
nem egészen értette az ügyet, köszön
hetően talán a lecserélt zárnak is, mely 
most mégis tá rt ajtón tátongott meg- 
adóan, de mint jó rokon, néhány kupica 
és egy sor ’kúúúúrvva hétszentséges úr
istenit’ között elfogadta a dolgot, és vé
gül még aznap éjjel örök álomba szen- 
derült. A lábszagot soha nem sikerült 
végképp kiirtania Rozáliának, de azért 
mindent megtett, hogy lakályosabbá te
gye új otthonukat, ezt a Nemere által ki
tartóan ostromolt peremnegyedi odút. 
Első, s mind közt -  legalábbis a gyermek 
Apostolu szempontjából, s Rozáliának 
csupán valami furcsa intuíció által szug- 
gerált -  a legfontosabb talán, hogy vett 
egy fogkefét és egy tubus fogpasztát új
donsült férje számára. Bärlogu közel 
egy év múlva el is tűnt, mikor egy télvé
gi, koratavaszi napon, hosszas fogmosás 
után, mintha maga a Nemere kapta vol

na szárnyaira, állítólag a Csavargyár és 
a Konfekció focicsapatainak mérkőzésére 
indult. Egy gyimesi származású szom
szédasszony bevallása szerint Bärlogut 
utoljára Csángóföldön látták, ahol ant
ropológusként vendégeskedett egy ottani 
fiatal özvegyasszony portáján. Ezen a be
számolón túl többé nem érkezett hír felő
le, s ez is kissé megbízhatatlanul, mivel 
a szomszédasszony már csak azután val
lotta be, miután Rozi, áron alul termé
szetesen, eladta neki a gyárból kicsempé
szett litres szeszadagot.

Az immár hat éves Apostolut anyja a 
8-as számú Fémipari elemibe íratta, en
gedelmeskedve a Szociális Vattakészlet 
és Szeszkeményítő Művek-beli főnöke 
nem egészen ingyen adott tanácsának, 
aki a fémiparban és a pityókacukor-ex- 
portban látta kicsúcsosodni a székelység 
jövőjét, illetve azon értelmiségiek közé 
tartozott, akik elsőként éljenezték állam
atyánk azon ötletét, miszerint a Szent 
Anna tó vize leeresztve a meredek vulka
nikus hegy lábához igenis képes lesz el
hajtani egy erőművet. Belátható, a fia
tal Apostolura nem mért kegyes sorsot a 
Teremtő, amikor egy ilyen felemás név
vel írattatott be a csak Csavarként em
legetett 8-as számú általános iskolába. 
Egyetlen előnye azért mégis volt talán. A 
mindkét nyelvet igen jól beszélő gyermek 
csakhamar könnyű és praktikus pénz- 
kereseti forráshoz jutott a román házi- 
feledatok és fogalmazások megírása ál
tal, amiért senki nem neheztelt rá. Az 
ellenérték tekintetében Apostolu rugal
masan és kegyelmesen járt el, volt hogy 
cigiben fogadta a fizetséget, de az is me
gesett, hogy csontnyelű bicskában, bo
rotvapengében, dobókockában vagy csak 
egyszerűen egy fél zsemléért, almáért 
írt be megszámlálhatatlan füzetoldala
kat. Apostolut nem igazán érdekelte a ta
nulás, de nagyon is ínyére volt a közös
ségi élet. Tulajdonképpen a biológián, és 
tudni kell, hogy ő ezalatt semmi mást 
nem értett, mint a rovartant, és a föld
rajzon kívül, ami számára szintén csak a 
Kárpátok kultikus csodálására korláto
zódott, semmi más nem érdekelte.

Már a tizennyolcadik életévében ten
gődött, ’66-ot írtak, amikor az iskolá
ba a Román Nemzeti Vasút, azaz a CFR 
toborzó bizottsága érkezett. Tehetséges 
jegyszedők, jegypénztárosok, esetleg moz-
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donyvezetők után kutakodtak az ifjú re
ménységek sorai között. Apostolut tu
lajdonképpen nem érdekelte az ügy, de 
csakhamar eszébe jutott egy, még a neve
lőapjától hallott mondat, miszerint „min
den vasutas kötélrevaló, pénzsóvár gaz
ember”. Bárlogu ugyanis abban a hitben 
élt, hogy a jegyeladásból befolyó pénzösz- 
szegek a mozdonyvezetőt illetik, aki ilye
tén hatalmas vagyonokért kormányozza 
a fémóriásokat.

Apostolu egy orosz gyártmányú, 
Szergejnek becézett mozdonyon kezdte 
pályafutását ’68-ban. Az előző két évről 
semmit sem tudunk, egyesek azt állít
ják, hogy ebben az időszakban Apostolut 
jegyszedőként látták ügyködni egy olyan 
személyvonaton, mely a Gyimeseket já r
ta, viszont valaki gondosan ügyelt arra, 
hogy minden ezt igazoló okmánynak nyo
ma vesszék. Szergej, bár bivalyerős jószág 
volt, mindamellett borzasztóan hideg, a 
nyomásmérő mánusai gyakran le is blok
koltak e hibából fakadóan. Ebből az idő
szakból származtatható az a mondás, 
mely vasutas körökben ismét csak igen is
mertté és elismertté tette Apostolut: „Mit 
nekem szerelem, ha hideg van?”, szabado
sabb román fordításban: „Ce-i iubirea in 
timpul gerului!?” Apostolu gondtalanul 
szolgált Szergejen, míg egy nap, közel két 
évtizednyi közös robot után Szergej, im
már vigasztalanul végképp álomra haj
totta csillagos fejét, aztán — ezt Apostolu 
már csak hallomásból tudta — beolvasz
tották ócskavasba.

’87 nyarán Apostolut egy 60-0049-1 
sorszámú dieselre helyezték át, minek 
nevezhetetlenségét kimondottan rühell- 
te, bár atekintetben talán mégis elége
dettnek tűnt a váltással, hogy ez alka
lommal személyvonatról lévén szó, a 
megállók és az egyre gyakoriasodó kény- 
szerücsörgések folytán percekig, sőt időn-

tudni kell, hogy Apostolu gyakran kér
kedett azzal, hogy szerinte alsó fogazata 
élethűen mintázza a Kárpátok láncolatát, 
s az évek teltével, amint e terméketlen 
szervek lassú pusztulásnak indultak, 
majd egyre gyérülni kezdtek, Apostolu 
nem átallott messzemenő párhuzamokat 
vonni a maga pusztulásnak ítélt szervei 
és a Kárpátok szikláin munkáló eróziós 
erők között.

2007-ben, 6 évvel nyugdíjaztatása előtt 
a vasúttársaság központi szervei ked
vezően bírálták el azt a folyamodványt, 
melyben Apostolu egy Codlea és Arge§ 
között közlekedő személyvonatra kér
te áthelyezietését. Harmadik éve már, 
hogy Apostolu ezen a járaton szolgál, de 
a Fogarasi-havasok látványa minden 
nap ámulatba ejti. Csak könyököl ilyen
kor az oldalsó ablakok alatti nikkelrú- 
don, s olyan borzongást érez (meg még 
valami magas c-hangot, de erről nem szo
kott beszélni), mely eltörli benne a szét
tartó időt. Amikor itt halad át, nincsen 
emlékezete, az idő, minden idő egyetlen 
tagolatlan pillanata az emberi létezés
nek. Nincsenek benne utasok, nincs ben
ne a hatalmas, bivalyerős Szergej emlé
ke, fűtetlen telek, a ’87-es nyár, amikor 
a vasutas menzákon fél évig tartó heti öt 
puliszkanap volt.

Az elhízott, zsírosképű jegyszedő, aki 
már jóideje ülhet a mozdonyfülkében, 
most hozzáfordul és azt kérdi: „Hogy 
mondja János bácsi, milyen ménes?” 
„Véres fiam, fülhegyig véres mind, egyi
kük kettévágva nyargal.” És visszahajt
ja fejét. Ebben a percben kicsit meginog 
a világítás, elhalványul a lámpa. A kala
uz felnéz. A lámpabúra finom dudorában 
körülbelül hét centiméter átmérőjű feke
te folt. Halott éjjelilepkék tetemei adják 
ezt ki, aki utazott már román vasúton, 
valószínűleg tudja, miről van szó. Ennek 
viszont nem kellene föltétlenül így len
nie, hiszen köztudott, hogy a mozdonyok

Apostolu jámbor természetét kár volna 
leváltani, vénségére „mégiscsak bogaras 
lett az öreg”.

A fittyedtképű néhány pillanatig most 
eltöprengett a véres lovakon, azaz a lát
ványon inkább, de sok ideje nem volt rá, 
ugyanis a mozdony kíméletlen ránga
tózásba kezdett, fülsiketítő csikorgások 
áradtak mindenfelől, aztán fémes döndü- 
lések egész sorozata, és vad őrlés a kere
kek alatt. Jelentett ez mindenfélét, jót is 
meg rosszat is, ugyanis már egészen biz
tos, hogy nem siklottak ki. Az utolsó do
log, amit érzékei még befogtak, Apostolu 
fátyolosfehér, de mindazonáltal izmos há
ta volt, amint a lapockák körül idegesen 
redőbe szöknek az ernyedt harántvona
lak, és ahogy az öreg mozdonyvezető fe
je rábicsaklik a műszerfalra. „Hiába, 
ezeket a mozdonyokat már rendesen fű
tik” -  gondolta még, meglepődve maga 
is e gondolat alkalmatlan, anakronisz
tikus érkezésén. Aztán egyszerre elsö
tétedett minden, s csak valami halk ne- 
szezés szűrődött be odakintről, talán egy 
pöfögő motor, de az is lehet, hogy hörgé- 
sek zaja. Nem lehetett pontosan kiven
ni. A jegyszedő most felállt, az ablakon 
kinézve már látta egy közeli állomás fé
nyeit, és az utat, melyet átszeltek a sí
nek, s még valami furcsa csillogásokat, 
patakzó csillogásokat és mozdulatlano
kat. Nyilvánvaló volt, hogy a rádió nem 
működik, valami történhetett a villa
mossággal. Lekászálódott a mozdonyról, 
hogy segítségért szaladjon. Az úton teste
ket látott, és legalább három, de az is le
het, hogy négy motorbicikli összezúzódott 
roncsait, s amikor egy percre még vissza
nézett, mint ezertestű éjjelilepke, szét
tá rt szárnyakkal, szőrösen, puhán feküdt 
el a vonat minden egyes porcikáján a sö
tét. Az ablakokra arcok tapadtak, de nem 
is annyira ezeket látta, hanem a lélegze
tek fehér páráit, amint fehér lyukakat ü t
nek a sötétség testére.

ként órákig figyelhette a gép mögött kí
gyózó utasok sorait, akiket mostantól ő 
juttatott el a megye különböző települé
seire. Apostolu tudta, hogy a hála konk
rét, közvetlen formái e szolgálatokért cse
rébe soha nem fogják megilletni őt, mégis 
beérte a tudattal, hogy munkája egyér
telművé teszi az emberek számára, hogy 
hova is tartanak tulajdonképpen, s eb
ben valami megfoghatatlanul egyedi jóté
konyságot érzett.

Csupán egyetlen dolog bántotta 
Apostolut, hogy még soha nem vezetett 
olyan járatot, mely valahol is átszelte vol
na a Kárpátok hegygerinceit. Ehhez még

(legalábbis belső) takarítása rendszere
sebben és alaposabban van kivitelezve, 
mint a vagonoké. Ez a folt Apostolu külön 
kérésére maradhatott fenn, ugyanis az 
öreg azzal kalkulált, ha végre megkap
ná a nyugdíjaztatást, kibontaná majd a 
mozdony belső lámpabúráját, s az ott ta 
lált leletek alapján megírná veretes, átfo
gó esettanulmányát a Kárpátokban tör
ténő vasúti közlekedés és az éjjelilepkék 
elhalálozásának különböző statisztikai, 
biológiai és szociális összefüggéseiről. 
Kollégái elnézően nyugtázták e vén vas
úti medve furcsa hóbortját, illetve mind
annyian egyetértettek abban, hogy bár

Apostolunak nyoma veszett, senki sem 
tudta, mi történhetett vele, különös te
kintettel arra, hogy olyan iszonyú meny- 
nyiségű vért találtak a műszerfalon és 
szerte a mozdony padlóján, melynek hiá
nyát ember nem élhette túl.

Mire a fittyedtképű visszaért az állo
másról, rendőrök és mentők sorjáztak a 
holttestek körül, négy cipzáros zsákot lá
tott egymás mellé kiterítve, kidomborod
va az elrejtett testek íveitől. A rendőrök 
már egymás közt sutyuráltak bizalma
san, a meghökkenés csendje egy ideje 
elülhetett már: „Bizonyisten, kell is eny- 
nyi lóerő tizenévesek segge alá.”
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ESZTERÓ ISTVÁN

szonettkoszorú

1 .
(A versvonatok 
csak úgy
jönnek-mennek)
A versvonatok csak úgy jönnek-mennek, 
lengedező ökörnyálhidakon 
átvillan a legújabbik vagon, 
porlik belőle a virágporfelleg

sziromfalak közt zümmögő üzembe, 
hol illat álmát véve alapul 
szó lélekvándorlása alakul 
reinkarnáló mágikus ütemre.

A versvonatra szállhatsz lepkeszárnyon, 
kalapod könnyű, lépted fesztelen, 
szökj át sorompón, sínen, sorhatáron

komor, zimankós, szörnyű reggelen, 
a fenyegető ütközőkön, százon, 
dübörgő zajuk néma, nesztelen.

2.
(Dübörgő zajuk 
néma, nesztelen)
Dübörgő zajuk néma, nesztelen 
párába bomló selymes hajfonat, 
úgy elragad a versszemélyvonat 
rigó füttyére hangolt perceken,

a szívdzsungel zegzugain világra 
jön elefánt, kabóca, hód, puma, 
bősz anakonda békepaktuma, 
s pecsét kolibri virágról virágra,

hol jambusokra lengő örökzölddel 
áhítatos csend boltozata zöldell, 
ha nem tépi papagáj szertelen

rikácsolása vacogó velőre, 
s baljóslatú bagolyhuhogás pőre 
vonalat irkái rángó testeden.

3.
(Vonalat irkái 
rángó testeden)
Vonalat irkái rángó testeden 
a visszatérő álmok gömb villáma 
pokol gyűrűin pörgetve, ciháivá 
ruhátlanok között is meztelen,

torok kútjából fulladozó néma 
nyöszörgések kerülgetik a szádon

a legdrágább szót ezen a világon, 
akár a kincsét elherdált fonéma.

Talán szemétől tisztulhat a harmat 
feloldozásra nyújtva szabadalmat, 
ha kanyarodva szusszan az ég egyet

rozsdás levélen, s feketéllő szedrek 
nyomába már lepkéket lobogtatnak, 
nincs állomás, sem okos menetrendek.

4.
(Nincs állomás, 
sem okos 
menetrendek)
Nincs állomás, sem okos menetrendek, 
csak roskadozó ablaküregébe 
világít olykor röpke villám fénye, 
ha mennyek állomásfőnöke csenget;

kölyökként lestem a falhoz lapulva, 
Küklopsz szemű mozdony eget verő 
nehéz szuszogással mint tör elő 
s iramodik el üveghegyen túlra.

Szilánkjai közt eltorzult falu 
játékkockákon hámlódó magánya 
szóródik szét az erezett határba,

nagy levele, lapozgató lapu 
peremén a málló vakolatú 
volt váróterem, omladozó rámpa.

5.
(Volt váróterem, 
omladozó rámpa)
Volt váróterem, omladozó rámpa 
mintha várná egy-egy homokszemcsét 
aládobva, hogy immár jelentsék, 
ha zöldre vált a kajla jelzőlámpa,

amott szeplőtlen szoknyácska románca 
harangozott, fehér harangvirág, 
a kút mögé ne nézzen a világ, 
míg elsimul a kelme finom ránca.

Mint záporfüggöny vonatablakon, 
lehull az arcról a pókhálóálca, 
az összevissza kuszáit bokrokon

ázott levélke pajkosan riszálva 
szikrázó cseppbe fűzi mosolyát 
felé kóválygó ködhomályon át.

6 .

(Felé kóválygó 
ködhomályon át)
Felé kóválygó ködhomályon át, 
feléje szálltam színes szőttesen, 
csodában hívő, majdnem győztesen 
kutatva öröm csodaszarvasát,

az illanó valótlan igazit 
bolyongó fényként nyeli el falánk 
vadon, ha besüt bordáin haránt, 
csalóka ösvény el nem igazít.

Mire megállnál, kráter, sziklacsend 
koccintja rád a megalvadt borát, 
halvány derű falán alig dereng

fürkészni messze röppenő honát, 
mi tört határon mint az inga leng, 
megérkezések honvágya von át.

7.
(Megérkezések 
honvágya von át)
Megérkezések honvágya von át 
fényéveket a harmatgyöngyökön, 
az első csók nektárja ősködön 
keresztül szűri szádra mámorát,

míg nyiladozó kelyhek peremén 
a nyár tolong, sürögnek oly sokan 
születni, élni búra boldogan 
a pillanatba múlva keletén.

Aztán kívülről ámulsz, mintha lélek, 
világra gyűl a lepke táncot járva, 
feledve zord tilalmat és vészféket

kering az édes élet haláltánca, 
a versvonatba besütnek a fények, 
örvénylő tűzzel világít a lámpa.

8 .
(Örvényló tűzzel 
világít a lámpa)
Örvénylő tűzzel világít a lámpa 
fűzére sztrádán, világvároson 
fényóceánba olvasztó fokon, 
mint Pompeji utcáin át a láva,

forr tűzijátékokkal már az ár 
sodorva szerte ismerőst, rokont,
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pár életügynök nyújtaná a bont, 
de visszajárót hozzá nem talál,

talán a hős, ki menekülni bátor, 
egy madárrajt követ csillagos éjbe, 
hol fénybogár is csak azért világot,

mert ez a leggyönyörűbbik erénye 
arasznyira kökény szagos bokrától, 
mögötted évek hunynak kósza mélybe.

9.
(Mögötted évek 
hunynak kósza 
mélybe)
Mögötted évek hunynak kósza mélybe, 
a tornyot mint bukdácsoló vitorlát 
a horizont hullámai levonják, 
alig marad szigetnek töredéke,

hol lenge ruhád szelíd áramára 
úgy ingadozott ág érett gyümölcse, 
szerelmes illat és zamatok bölcse 
iramlana a kerteken utána.

Talajtalanság hőkölő vizén 
jó lenne vinni mindent pár igén 
a túlsó partra, ahol lakhatom,

bár szemed színét, csipetnyi napot, 
amellyel néha világíthatok 
fénycsíkot húzva minden ablakon.

10 .
(F én ycsik ot húzva 
minden ablakon)

Fénycsíkot húzva minden ablakon 
a vágy tavaszát szítja tüzes hajnal, 
bujt sejteket borzongató morajjal 
fel a tiszavirágos alkalom

lebegni mámor csúcsain csapongva, 
amíg az ajak szilaj szívverése 
gyönyört az éden kéjével tetézve 
a teremtést pár pillanatra bontja.

Imádd hevét a tűnő szikra közt, 
ó, gyermekarcra száll korom pihéje, 
míg versvonat a lelkét mint a gőzt

füvekre fújja, szomjazó ínyére, 
s elejti égő színeit az ősz 
a sínek közé hűlt kavicsos égbe.

11.
(A s ín ek  közé 

h ű lt  k a v ic so s  égbe)
A sínek közé hűlt kavicsos égbe 
talpfák lógnak, töredezett bordák, 
költő szívét, szavát szelek hordták 
a semmi ágán vacogni az éjbe,

szelíd csillag derítené magányán 
harmóniára a rideg világot, 
mely összhangot oly sokszor leigázott, 
hogy sugarát is kettészelte vágány.

Miféle anyag, gyémánt költemény 
cikázik mégis annyi vágaton, 
hogy forrásvízzel tör elő kemény

sziklává kövült szájon a remény 
csobogva tovább földön, csillagon? 
Halánték kattog át a padlaton.
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(Halánték 
kattog át 
a padlaton)
Halánték kattog át a padlaton, 
bóbiskolva, előre, hátra, 
fejemet ráejtem a tájra 
áramlatára ringó altatón,

valamikor már jártam itten, 
mind tisztább lesz az arcom, szemem 
egyszerre minden búzaszemen, 
újra elvet, amiben hittem,

ameddig szívem mint a faló, 
még nem lett bennem Trója-csaló, 
és valahova vitt a vonat,

amely most évszakok közt tolat, 
tavaszba őszből, nyárba télből ér be 
a mondatok önállósult beszéde.

13.
(A mondatok 
önállósult beszéde)
A mondatok önállósult beszéde 
a hajhagymáktól a lábujjakig 
villámlik, váltót, vakvágányt szakít 
savas időkben marjult szerelvénye:

vagonnyi kétely, rettegés, öröm 
után megalkuvások kényszere, 
fohászra kulcsolt kezek ékszere 
vágy és való közötti ütközőn.

A tekintet kisiklik egy levélen, 
amerre tűnt az utolsó vagon, 
a semmi csak az, amiről lekéstem

ölelkezésbe fordult kanyaron, 
a zakatolását torkomban érzem, 
visszhangzik messze tisztán hallhatón.

14. (Visszhangzik 
messze
tisztán hallhatón)
Visszhangzik messze tisztán hallhatón 
a föld hátára csavarodó vágta, 
mely csillagos füstjét szemedbe vágta 
álmokba rontó deres hajnalon,

a vasútvonal párhuzamos párja 
csattan fagyok hegy-völgyes halmazán 
keresztül-kasul jobb és bal hazán 
lélegzetet hasítva fel talpfára,

az egyenlítőt párszor körülfonja 
a sínek közé szorult végtelennek 
a csillapíthatatlan örök szomja,

hol ingázó lélek se tudja, hányszor 
járt Párizsban vagy New Yorkban, a jámbor, 
a versvonatok csak úgy jönnek-mennek.

Mesterszonett
A versvonatok csak úgy jönnek-mennek, 
dübörgő zajuk néma, nesztelen 
vonalat irkái rángó testeden, 
nincs állomás, sem okos menetrendek,

volt váróterem, omladozó rámpa 
felé kóválygó ködhomályon át 
megérkezések honvágya von át, 
örvénylő tűzzel világít a lámpa,

mögötted évek hunynak kósza mélybe 
fénycsíkot húzva minden ablakon, 
a sínek közé hűlt kavicsos égbe

halánték kattog át a padlaton, 
a mondatok önállósult beszéde 
visszhangzik messze tisztán hallhatón.
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN
U tá n lö v ések  II.
1. Irgum-Burgum 
replay a Workshopban
Amikor az ember már Aggmenházy- 

kórban szenved, arra ugyan nem em
lékszik, hogy öt perccel azelőtt mit lá
tott a tévében, de bámulatos élességgel 
merülnek fel benne fél évszázados vagy 
még régebbi értesülések. Olvasom mi
nap az egyik kolozsvári napilap cikké
nek címében, hogy „a színházi workshop” 
stb... -  és máris felvillan bennem, hon- 
nét oly ismerős e szó előttem, ki angolul 
sem tud? Persze-persze: annak idején, 
a Harvard Egyetem professzora, G. P. 
Baker tartott 1905—25 között egy híres 
drámatechnikai szemináriumot: English 
47 Workshop, 45 évvel később és pont 45 
évvel ezelőtt olvastam erről egy kitűnő 
tanulmányt Országh Lászlótól: Az ameri
kai dráma a huszadik században. Fejezet 
a szerzőnek Az amerikai irodalom törté
nete című művéből.

A workshop, vézna és kisded angol szó
táram szerint, egyszerűen műhely je
lentésű, vagyis színházi vonatkozásban 
stúdió; ám hogy mégis a műhely alak a 
nyomatékos, azt hangsúlyozza, hogy a 
színészet az mesterség, melynek eszközei, 
sőt szerszámai és műfogásai vannak; és 
nem egyszerűen közvetítő' helyiség, ahol 
egy ötletgazda ide-oda rángat marionett- 
figurákat, és esszéműítésznők kéjesen 
hörögnek...

Ennek a Baker-féle színészeti műhely
nek annak idején komoly köze volt a kis- 
színházi mozgalomhoz. „Az amerikai litt
le theaterek célja nem egyszer ugyanaz 
volt, mint a valamivel korábban megszü
letett európai színház- és drámamegújító 
vállalkozásoknak... sorra bemutatták az 
európai legújabb drámairodalom élenjáró 
alkotásait, fó'leg az ún. problémadrámá
kat, küzdöttek az új realista színjátszás, 
rendezési elvek, drámatechnika megterem
téséért és új témákat honosítottak meg és 
függetlenek lévén a profitszerzés gondjától
-  bátran kísérleteztek.” És lám, fölserdült 
egy nagy nemzedék: Maxwell Anderson, 
Sherwood, Wilder, Saroyan és aztán 
a Nobel-díjas O’Neill, majd Tennessee 
Williams, és végül az az Arthur Miller, 
akinek a neve adja az apropót e jegyze- 
tecske megírásához; többek közt...

Ugyanis Kolozsváron újra játsszák 
Millertől Az ügynök halálát. Az 1949- 
ben ott bemutatott drámát kevesebb 
mint húsz év múlva nálunk is játszották 
már; mint ahogy O’Neill-t, Williams-t, 
Wildert és még annyi mindent, sorozat
ban, egyszerre több színpadon is; pedig
-  akkor el voltunk zárva a nyugati kul
túrától, ki voltunk köréből rekesztve! 
S mégis: alig lépésnyire lemaradva kö
vettük nemcsak a drámák, hanem az új 
dramaturgiai eljárások tekintetében is a 
„nyugatot”. Wildertől A mi kis városunk 
(Kolozsváron Szabó József rendezésében, 
Senkálszky Endre és Széles Anna fősze

repeivel), „az egyszerre nagyon amerikai 
és időtlenül általános emberi történet a 
kisvárosi mindennapokban kutatja az élet 
értelmét. Wilder világlátása tragikus, az 
emberek nem ismerik fel napjaik értelmét, 
nem használják ki rövid életüket arra, 
hogy akár a legközvetlenebb hozzátarto
zóikkal is az érzelmileg kölcsönösen leg
szerencsésebb kapcsolatokat kialakítsák. 
A formabontó szerkezetű, minden díszle
tet és színpadi kelléket mellőző, csupán a 
dialógusra és a cselekményre szorítkozó, a 
stilizálás eszközeit gazdagon kiaknázó, a 
cselekménybe a nyílt színen minduntalan 
beavatkozó és a néző-közönséghez közvet
lenül szóló rendező-narrátor által irányí
tott és interpretált dráma nézőközönségét 
a szerző sokféle módon figyelmezteti, hogy 
csupán színjátékot játszanak és nem a na
turalista irodalomban hagyományos met
szetet az életből.”

És akkor megkérdezzük egyes mai 
fenn ágáló főrendezőktől és fő-fődrama- 
turgoktól: Nekünk akarjátok ti megmu
tatni, hogy mi a modern színjátszás ma
gas színvonalon? (Akárcsak az egyszeri 
székesfehérvári néni az éjszakai maga
mutogató madárijesztőnek: Te akarsz ne
kem mutogatni valamit, nekem? Akin há
romszor ment keresztül a front?... Lásd 
Polcz Alainnél).

És most idézzük megint Országh 
Lászlót, de Az ügynök haláláról:

„Miller drámáiban a múltnak és a jelen
nek egybejátszása fontos szerkesztő elem, 
amit a modern formabontás eszközeivel fe
jez ki. A Pillantásban szerep jut a narrá
tornak, legnagyobb sikerű tragédiájában, 
Az ügynök halálában pedig a flashback- 
nek és az osztott színpadnak. E dráma a 
gazdasági válság idején játszódik, hőse 
ügynökölő kisember, kiöregedett kereske
delmi utazó... A családi életben és a mes
terségében kudarcot vallott ember tragikus 
életsorsában a könyörtelenül sivár valóság 
ütközik össze... stb.”

Az ember azt hinné, nyilván a gazda
sági válságok mai incselkedései ju ttat
ják a dramaturgok eszébe az Ügynököt. 
Valójában nem így van; valójában úgy 
van, hogy egy rendező valahol látott egy 
ügynök-előadást és felajánlotta a szín
háznak, nyilván valamit valamiért ala
pon. Ugyanis, ha megnézi az ember a 
különböző -  a legkülönbözőbb -  színhá
zak játékrendjét és „újdonságait”, elámul, 
hogy valójában milyen kevés művet já t
szanak világszerte! És a kiindulópont 
mindig az, hogy: ki mit látott valahol? 
És uccu, gyerünk lekoppintani! (Ez a ma
gyarázata nem egy lelketlen Csehov-elő- 
adásnak: Pityi Palkó be akarja bizonyíta
ni, őt sem a gólya költötte!) Még „annak 
idején” járt a kezembe egy minisztériumi 
jegyzék, az engedélyezhető klasszikus és 
külföldi színművekről: Nos, ennek a lehe
tőségeit legalább 95%-ban nem használ
ták ki errefelé! Ám ha valahol valaminek 
sikere volt, azt évtized hosszan koppint- 
gatták, utánozták, vagy megkontrázták.

Most megkérdezhetnék: „Jó, de hol a 
mai nyugati dramaturgia? Az miért nincs 
még leutánozható állapotban?”... Azóta 
változtak az idők. A kis-színház mozga

lom már rég nem az, ami száz vagy akár 
ötven-hatvan évvel ezelőtt. Átalakult va
lami gyanús magamutogatássá és szpon
zorvadász vállalkozássá. Maga Arthur 
Miller is elutasította már -  emlékszem, 
de kevésbé élénken, mert csak néhány 
éve — erről én is írtam valamit, egy ma
gyar színházi folyóiratban közölt inter
júra alapozva, Hal barát, hal szamár, 
változik az apátúrság. Az új Ügynök-be
mutatóról egyelőre annyit tudunk meg, 
hogy „tizenöt éven felülieknek”. Ez azt 
jelenti, hogy tele lesz erotikának csúfolt 
disznólkodásokkal.

2. Gyászos 
fesztiválnyitány
A kolozsvári magyar opera Liszt 

Ferenc „fesztiváljának” -  születése két
századig halálának százhuszonötödik 
évfordulójára rendezett emlékünnepsé
geinek -  alkalmából a közönség nem is 
várt el valami honfibús sóhajtozást. Ám 
mivel a nyitóhangverseny éppen októ
ber hatodikára esett, joggal számított ar
ra, hogy hallani fog Liszt gyászzenéiből 
-  melyeknek nemcsak az adja meg érté
két, hogy kapcsolódnak egy történelmi 
eseményhez: művészileg is mély, megren
dítő, eredeti zongoraművek; nagyon rit
kán hallhatók, különösen a régi fajta le
mezjátszók kiveszése és a középhullámú 
rádiózás elsorvadása óta. Ehelyett azon
ban a budapesti rádió énekkara lépett 
fel: „magyar szerzők a capella kórusmű
veivel.” Bármikor máskor szívesen fogad
tuk volna ezt a produkciót -  amely kü
lönben vizuálisan úgy hatott, mint egy 
tüntetés: „mi azért sem akarunk kellete 
korán nyugdíjba menni”; -  utána pedig 
az Esztergomi mise következett — (Missa 
Solennis címmel) — és határozottan azt a 
benyomást váltotta ki, hogyha még egy- 
szer-kétszer próbálnak, sokkal könnyeb
ben ment volna a kotta silabizálása, mert 
így dinamika, hangszín stb. szempontjá
ból a tételek eléggé egybemosódtak.

Hiányoltuk azt is, hogy a nyitó beszé
deket nem olasz nyelven mondták el, ho
lott: a magyar opera minden rangosabb 
produkcióját az utóbbi évadokban ola
szul szólaltatták meg! A második elő
adásra, amely a „cigányzene-magyar 
zene” lerágott témáját kínálta, el se men
tem; inkább hallani szerettem volna pél
dául arról, hogy a Pesti Karnevál mint 
anticipálja itt-ott Prokofjevet... Az egész 
fesztivál, melynek tizenhat rendezvé
nye 6 helyszínen zajlott, nagyon vigyá
zott arra, hogy éppen Liszt Ferencet túl 
ne adagolják. Ebben a helyi sajtó is segí
tett, -  különben az október 3-i lapszám 
műsorhirdetésében azt írta: ma, október
6.-án csütörtökön, mellette 3 centivel, ma 
október harmadikán hétfőn”, az október 
hatodikai számában, a vértanuk névso
rának közlésénél Vécsey Károlyról meg
tudtuk: október 20-án esett orosz fogság
ba, de Haynaunak még így is sikerült 
október 6-án kivégeztetni... „Szomorú 
csütörtök...”
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Syracusa
pusztulása
Kiürítéskor gondosan becsomagoljuk, 

magunkkal visszük a székesegyházakat, 
szenespincéket, iskolákat, illemhelyeket, 
tábori konyhát, vezényelt Petala altábor- 
nok. Nem hagyjuk veszendőbe menni a 
kovácsműhelyeket, abroncsforrasztókat 
és a konyhafelszerelést sem, ki tudja, mi
kor lehet szüksége rá a katonának.

Már régen tábornok vagy akár had
ügyminiszter is lehetett volna, ha nincs 
az a kínos eset a syracusai menekülés
kor, amikor nem adott parancsot a vil
lanykapcsolók leszerelésére, a nők és 
gyermekek bemenekítésére a csapatszál
lító hajók gyomrába. Ez az eset még tíz 
évvel ezelőtt történt, de belső körökben 
most is úgy emlegették, mint fatális té
vedést, ettől számítható a birodalom ösz- 
szeomlása.

Petala altábornok az eset említése
kor leggyakrabban elvörösödött, résnyi- 
re szorult össze a szeme, félő volt, hogy 
nem nézi a beszélőt, az előtte álló rang
ját, társadalmi polc-helyzetét, a hadse
regben betöltött fontos vízállását, mon
dom, félő volt, hogy gondolkozás nélkül 
üt, kardjával a fejére csap az áldozatnak, 
kitolja a szemét, vagy...

Ezzel a vagy-gyal van szerencséje a 
szinte-áldozatnak, mert az altábornok 
ökölbe szorított kézzel a combjára ütött, 
rendszerint sarkon fordult, kivonult, 
hogy tovább vezényelje egy újabb város 
kiürítését, amelyre előírásszerűén pénte
ken hajnalban kapott parancsot. Minden 
pénteken, mióta a birodalmat folytonos 
barbár támadások érik.

A táviratot még este adta föl a vezér
kartól a hadsegéd, egy százados, a hátor
szágban pöffeszkedő ezredesek körül ser- 
tepertélő bölcs kekecek valamelyike, de 
mint tudjuk, élesben a posta sem műkö
dik teljesítményarányosan a befektetett 
gályarabokkal, ezért a táviratok csak 
hajnalban érkeznek meg Petala altábor- 
nokhoz, hogy egész pontosak legyünk az 
utókor hadtörténetére való tekintettel, 
00 óra 00 perctől számított egy-két órán 
belül. Ennél pontosabban nem lehet be
határolni.

A székesegyházakat védett helyre tesz- 
szük, a bennük zajló ceremóniákat, gyó
nást, misézést, Te Deumot vagy áldozati 
füstölést felfüggesztjük, ideiglenes hatály- 
lyal bevonjuk működési engedélyüket, ter
mészetesen nem felejtjük el értesíteni a 
székesegyházak közvetlen felettes ható
ságát erről a lépésről. A praktikum szem
pontjából a püspökség a legajánlottabb.

Ama kellemetlen tíz év előtti közjáték 
során Petala altáb. nem szólt be távbe
szélőn a villanyosműveknek, ezért aztán 
az ellenség kezébe estek a villanykapcso
lók, melyekkel meg lehetett szakítani sy
racusai háziasszonyok reggeli fehéring- 
vasalását, melyet férjüknek készítettek

elő a csak syracusai nőkre jellemző gon
dossággal és eltökéltséggel. Nem adott 
elég időt, hogy a civil lakosság képvise
lői gyorsan és tisztán bemenekülhesse
nek a barbár ellenség elől a szenespin
cékbe, mosókonyhákba, pöcegödrökbe, 
amelyek viszont már fel voltak tornyoz
va a csapatszállítókra. így a gyűrött, fé
lig kinyomtatott ingek némelyikéről még 
hiányzott a legfelső gomb vagy hastájé
kon vigyorgott a leszakadást jelző cérna
tönk, a csak félig befűzött arany kézelő
gombok ott maradtak a vasalódeszkán, 
a szék hátára felakasztva a naprakész 
ing, a szárítóban veszteglő ruhadara
bok, az ellenség pedig házról házra járt, 
minden lakásba becsöngetett és a benn
szülöttek nyelvén mézes-mázos hangon 
bebocsátást kért, amit a háziasszonyok 
nem tagadhattak meg, holott akadt, aki 
sejtette, hogy nem a rendszerint zakla
tó porszívó- és mustármagügynökök és 
térhatású kéziszappant kínáló házalók 
csöngetnek a kapunál. A kémlelőnyíláso
kon át csak megnyerő külsejű férfiak lát
szottak, akik elég szorosan tapadtak a 
kapuhoz, hogy ne fedezhessék fel a bent- 
levők egyenruhájukat, nos azok az ellen
séges előretolt ügynökök, hivatásos rá- 
szedők összeszedték a fehér ingeket és 
kifüggesztették valamennyit a kikötő fö
lé egy hosszú hajókötélre, rögtönzött fre- 
golira, mintegy jelezve a világnak, hogy 
Syracusa harc nélkül elesett, önként ad
ta meg magát.

Tudnivaló, magyarázta az újoncoknak 
Petala altáb., hogy a szenespincékben 
bújnak meg a legveszedelmesebb mes
terlövészek, franktírörök, szabadpuská
sok, figyelmeztette a franciául mit sem 
értőket, ide fészkelhetik be magukat az 
alvó ágensek, beépített bombagyárosok, 
bankszakértők és pénzhamisítók, akik 
rendszeresen aláássák a hadsereg mo
rálját, a nemzetgazdaságot, a hadsereg 
pénzügyeit, lebeszélik a markotányos- 
nőket hivatásuk gyakorlásáról, a tiszti 
és legénységi bordélyokat megtéveszté
sül pincekluboknak, könyvkötőműhely
nek, cérnagombolyító spulnitóriumnak 
vagy egyéb civilbaromságnak rendezik 
be. Legyünk nagyon óvatosak, az ellen
ség minden gyengeségünket kihasználja, 
az álca és megtévesztés, a szívélyesség 
és rászedés fegyvereiknek még nagyobb 
nyomatékot kölcsönöz(het). Még szeren
cse, hogy mindenkor magyarázatait ez
zel a feltételes móddal fejezi be, mert így 
az egész háborút a végtelenbe tolhatja 
át, a kadét nem retteg fölöslegesen, de 
készenléti állapota egy pillanatra sem lo
had alább a kívánt katonai mértéknél.

Petala altáb. tisztában volt azzal, hogy 
ott és akkor Syracusában nagyot téve
dett, de annak is tudatában volt, hogy a 
város egyáltalán nem adta meg magát, 
nem feküdt önként az ellenség hóhér
pallosa alá, nyakát, legjobbját soha nem 
nyújtaná oda harc nélkül a gyűlölt bar
bároknak. (Ezek a városállamok között 
kirobbanó harcok különben is a történe
lemnek abba szakágazatába tartoznak, 
amelyben az ellenséges erők személye

sen ismerik egymást, házassági és szak
mai összefonódások, üzleti perpatvarok 
kötik össze őket, korábban nem egyszer 
szövetségre léptek egymással, együtt in
dultak az athéni olimpián, a déloszi ko
csihajtó versenyeken vagy a monzai fo
gathajtón.)

Mindjárt mondta is vezértisztjének, 
Kyprianosz hídmesternek: miért nem 
az ablakokra függesztették ki a fehér 
zászlókat? Miért nem zászlót tűztek ki? 
Holott elegendő fehér zászlót osztottunk 
szét a lakosság között, arra az esetre, ha 
már nem tudjuk őket megvédeni. Nos itt 
cselt sejtek, mondta, miközben leeresz
tette távcsövét, amelyen át megszemlél
te az elveszettnek látszó templomtornyo
kat, székesegyházat, amphitheátrumot, 
fedett kutas terecskéket és trattoriákat. 
Az ellenségnek fogalma sincs a szétosz
tott zászlókról. A kikötő fölött kifeszített 
kötélen száradó, himbálózó ingek a mi 
megtévesztésünket szolgálják. Ne hagy
juk magunkat rászedni! -  adta ki a napi 
parancsot délben fél kettőkor.

Az iskolákat, miért?, kérdezte egy ke
rekfejű szőke kínai kadét, akinek sehogy 
sem fért a fejébe, miért kell az ellenség
től elvonni az oktatási intézményeket, 
hiszen azokban nincsenek sem tanulók, 
sem tanárok, sem pedellusok, sem tanári 
értekezlet, osztályozókonferencia. A tér
képek régiek és félrevezetők, a kitömött 
állatokat moly járja át éjjelenként, nem 
érzelem, a csontvázak és Bunsen-égők 
senkit sem ijesztenek meg.

Azért barátocskám, válaszolta nyája
san Petala altáb. tanár úr, mert az isko
lákban elszállásolhatókká válnak az el
lenség katonái, az őket követő hódolt 
népek, hordák, hordárok, hordómívesek, 
a markotányosnők a tornateremben, a 
bordásfalon megülnek a félelmek, a hadat 
kísérő sötét babonák, az osztálytermek
ben berendezhetők a kórházak, kötözők, 
sebesültápoldák, lelkiklinikák, ahol a ka
tonákkal feldolgoztatják a veszteségeket, 
traumákat és a kognitív disszonanciákat 
hajnalonta, mikor elnyomja őket seblázi 
álom, harmóniává festhetik át.

Néhány bátor előőrs közelítette meg a 
partot. Már alkonyodott. A kiadott tűz- 
parancsot Petala altáb. egyelőre felfüg
gesztette, amíg az őrsök visszatérve 
rendre jelentenek. A jachtkikötő magasá
gában partra lépett az elmenekült syra- 
cusaiakból alakított önkéntes brigád. A 
mólók egyikén kopasz hordóhas hortyo- 
gott részegen. Gondolásnak volt maszkí
rozva, de ez az önkénteseket természe
tesen nem tévesztette meg, bár második 
generációs menekültek voltak, akiknek 
már a bölcsőben sokat meséltek a szüle
ik az őshazáról és beléjük oltották a forró 
imádatot a város iránt. Fényképről, fest
ményről, képregényről minden syracusai 
házat ismertek. Naponta olvasták a syra- 
cuz hírlapokat. Kémjelentéseket kaptak, 
hangulatállapotokról értesültek. Olykor 
a legjobbaknak megengedték, hogy be- 
lopózzanak a városba, vásároljanak egy 
font langusztát, a vásártereken nézelőd-
> > > > >  folytatás a 14. oldalon

13



HELIKON

» » >  folytatás a 13. oldalról

jenek, szokják a légkört, belépjenek egy 
kulturális egyesületbe vagy férfiklub
ba. Az öreg ismerősnek tűnt. Már látták 
egy oktatófilmben, ahol tanítót alakított, 
nem túlságosan átütő tehetséggel és cse
kély meggyőző erővel.

Felébresztették. Azaz hosszasan kelte- 
gették. Az öreg abban a hitben próbált ki
kapaszkodni az öntudat szélére, hogy az 
iskolában van, s a fölé hajló fiatalok volt 
tanítványai, valami érettségi találkozó 
túlkoros csecsemői. Sört kért, jó habos le
gyen és sózott szélű krigliben, ahogy V. 
A., a syracusaiak legnagyobb írója is sze
reti. Aztán egy törölközőt kért benedve
sítve, mert kurvára fáj az agya, így mond
ta, de Tulio, a jó tanuló kijavította, talán 
a feje, mester.

Ne mesterezz itt nekem, taknyos, in
kább mondd meg, mikor végeztetek. A 
kérdés váratlanul érte az önkénteseket, 
de Tulio rögtön feltalálta magát, mon
dott egy tanévet a Krisztus születése utá
ni évezredből.

Mit csinálnak az őslakók?, kérdez
ték többen is egymás szavába vágva. 
(Kémtan óráik csak a következő képzési 
évben lettek volna.) De nem voltak elége
dettek a válasszal, mert az öreg károm
kodni kezdett, hogy hagyjanak békét ne
ki ilyen ostoba kérdésekkel, nagyképű 
kérdőívekkel. Jó, hogy nem kérdik meg, 
kinek mikor volt szorulása, gyerekágyi 
láza, veseelégtelensége.

Na és a megszállók, kérdezte türelmet
lenül Tulio. Miféle megszállók, fiam? Te 
vagy egy megszállott. Nem látod, hogy a 
városban nagymosás volt, száradnak a 
fehérneműk, ma kedd volt, megadták a 
mosóvizet a népnek. A városi tanács ta
karékoskodik a vízkészletekkel. Ha kedd 
-  akkor nagymosás. Különben is kora 
délután van, ilyenkor minden keresztény 
alszik. Mediterrán álom-csendóra van, 
öcsi.

Tulio parancsot adott az öreg kinyírá
sára. Beleeresztettek egy sorozatot. A 
hullát feldobták egy rozoga bárkára, 
majd egy másikat elkötve a legnagyobb 
csendben kihajóztak. Petalának jelentet
ték, hogy az ellenség diverziója teljes, a 
lakosság el van ámítva, tudatuk nagy ív
ben módosított, meg vannak vesztegetve 
mosóvízzel, kulcsszappannal, sőt fékezett 
hatású mosóporokkal is. Ráadásul felvet
ték a kereszténységet és minden délután 
alszanak.

Petala altábornok ezután rendelte el 
az össztüzet. Syracusa újra a miénk! S 
így Petala is megmentette katonabecsü
letét. Férfinak legékesebb virtusát, mi
ként a költő mondja. Bár ezt a megin
gását, mint arra egyszer már kitértünk 
emlékbeszédünk során, a legfelső hadve
zetés soha sem tekintette meg nem tör
téntnek. Ok már csak ilyenek. Azt lehet 
mondani, hogy kicsinyesek, rövidlátók, 
gonoszak, ám Petala ezzel már nem tö
rődött. Syracusa romjai rengeteg naiv és 
pénzes utazót csalnak magukhoz mind
máig, de a teljes igazságot a város pusz
tulásáról csak kevesen ismerik.

LÁSZLÓFFY CSABA

K özös a rs p o e ticá k
Jelen ések  -  N agy K álm án (1939-1971)1

új időszámítás? bolyongsz 
hol a mennyország? csupa roncs 

(Bestiárium, 1989)

Mi színlelünk-e, vagy a halál ha
zug?...

Kár kapálózni, a múlt ködös siva
tag (na, azért nem épp minden/ki/ la
pult vagy ellapult). A Te képed sem tű
nődik messzibb innen, mint az örökös 
Szahara, ahol az elme torokfulladásig 
matat.

Hol keresse? és mit?... Időnként már 
csak a rögeszme világít a szemünkbe. 
Egyhelyben rostokolni fárasztóbb, mint 
az álvigasz.

„Galajfűben mendegéltem, / sárga 
mezőn sétálgattam / tegnap este, késő 
este, / alkonyaikor, napszálltakor.”2 

Ahova el nem ér a vándor: az elhan- 
tolt Paradicsom.

Mert abban él tovább, bizony, a bi
zonyosság, hogy nincs tartós félelem -  
még ha ráfagyott is szemöldöködre az a 
könnycsepp. Még akkor is, ha a legtü
relmesebb érintésedre az álombéli drá
ga test is csak por.

(A váz)
Talán több annál, ami bennünk még 

szétszerelhetetlen; mit számít, hogy annyi 
minden látványosan horpad, törik.

Sérülhet sejt vagy kalkuláló elme. 
Az ösztön nem, a gének tartalékolják a 
hűséget. Olykor a keservesen szerzett 
kincs is lehúz, megaláz. Egymásnak 
mondogattuk volt (hiába?): az árulástól 
védd magad!

A varázslatok után -  nem kell katak
lizmára várni -  a trükkök terrorjának 
is vége szakad egyszer.

Génjeinkben, igaz, görgőkkel sem ké
pes semmi elsimítani a göcsöket, s a 
görcsös ragaszkodást, ahhoz, ami nél
kül hiábavaló minden erőfeszítés.

Midőn az eredeti jelentés képtelensé
ge immár: a jelen jelentéktelensége.

(E podoszj
A visszafordulás reménye 
oda hol
forrás fakadt valamikor

az (utólag elhanyagolható) 
indítékok botor 
balsejtelemre bosszúvágyra 
tudatmosásra vagy csak 
oktalan taníthatóságra

elvadultan vagy „civilizált”- 
hanyagul 
amit magyarul 
még leírhatok
legtöbbször önmagamba szúr 

olykor fiókban felejtett gyilok.

(Kóda.
Akik kortársaid voltak)
A hang, a képmás, ami megrögződött 

bennük, lassan kikopik belőlük. Rájuk 
permetező rosszemlékű napok! — letö
rölhetnek minden porszemet, ha kenye
ret pirítanak, vagy a megkopott fényű 
fotelkarfára könyökölve egykedvűen tű 
rik, amint valamelyik tévécsatorna cél
ba veszi ingerküszöbüket.

Ám egyszer, talán észrevétlenül, 
szükségét érzik majd annak, hogy fel
kutassák és megértsék az elveszett lé
lek metamorfózisát, mint hóolvadáskor 
hallelujázó páráét a hajdan nyomasztó
nak tűnt tél terrorja után.

2011

J e g y z e te k

'Kolozsvárt végezte a középiskolát, majd 
a Bolyai Tudományegyetemen szerzett ma
gyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplo
mát. Nagybányán volt általános iskolai ta
nár, majd haláláig az Utunk szerkesztője. 
Az egyetemen kezdett finnül tanulni, 1967 
ó'szén lefordította Martti Larni A szép disz- 
nópásztorlány című regényét -  egyfajta ki- 
kapcsolódásként. 1970-ben megjelent a Kis 
magyar nyelvtankönyv, különös tekintettel a 
nyelvhelyesség mindennapi kérdéseire és az 
általános iskola hetedik osztálya számára 
írt tankönyve. Főműve a Kalevala fordítása, 
amin még halála eló'tt három héttel is dolgo
zott. Kalevala-í'ordítását a finn eredeti mel
lett az angol, német, olasz, orosz és francia 
nyelvű szövegekkel is összevetette.

2Kalevala (Nyolcadik ének)
3A görög tragédiában a karének záró 

versszaka
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BLOMQVIST TÜNDE
N o b e l-d íjja l a  v e r s  fe n n m a r a d á s á é r t
A svéd líra kedvelőinek jó okuk van az 

ünneplésre: azon túl, hogy idén költő kap
ta a díjat, ez a költő svéd, és nem más, 
mint Tomas Tranströmer. Svédországban 
a hírnek szinte mindenki örül, egyet
len kifogásként a „kicsit későn” hangzott 
el. Tranströmer várományossága majd’ 
két évtizeden át tartott. Sokan megkér
dőjelezték, hogy a Svéd Akadémia oda 
meri-e ítélni a díjat a multikulturális 
Svédországban egy svéd nemzetisegű köl
tőnek. A másik kérdés műfaji jellegű volt, 
hisz a vers, úgy tűnik, aktualitását vesz
tette a nyugati kultúrában. A líra háttér
be szorulását a svéd társadalmi életben 
a felgyorsult élet költői képeket kibonta
ni nem képes, nem ráérő hozzáállásával 
is magyarázhatjuk. Tranströmer neve 
azonban a svéd középiskolásoknak is is
merősen cseng, ami nem minden év díja
zottjáról mondható el még az olvasottabb 
körökben sem.

Ezért nem is annyira Tranströmer he
lyét kell keresni a svéd irodalomban, sok
kal inkább a vers helyét a mai svéd tá r
sadalomban. Irodalomtudósok, tanárok, 
könyvtárosok igyekeznek az új generáció 
számára is hozzáférhetővé és élvezhető
vé tenni a verset Svédországban. Többen 
vallják, hogy szükségessé vált a verssel 
való formabontó találkozás megterem
tése, amikor szakítani lehet a vers ha
gyományos formájával és helyével. Híres 
egyetemi professzor is elismeri, hogy 
versnek nevezhető több mai művész dal
szövege vagy a napilapok hasábjain ko
rábban megjelent alkotások is. Megemlíti 
ugyan, hogy nagy a különbség az újsá
gok napi verse és Tranströmer lírája kö
zött, de ahhoz, hogy a vers létjogosultsá
ga fennmaradhasson, szükségesnek látja 
a vers különböző formákban való megje
lenítését a társadalomban.

A könyvesboltok verseskötetei egy
re kevesebb helyet foglalnak el, és most 
többen remélik, hogy az irodalmi Nobel- 
díj talán fellendítheti a keresletet. Az in
ternetes könyváruházak tömegesen ve
szik fel a Tranströmer-rendeléseket, és 
az új évezredben még nem látott eladá
si statisztikát produkált az idei Nobel- 
díj bejelentése. A kiadók újabb köteteket 
nyomtatnak százezres példányszámban. 
A svéd lírára való hosszú távú hatásról 
azonban óvatosan nyilatkoznak a svéd 
irodalmárok. Megelégednek azzal, hogy 
egyelőre a figyelem középpontjába ke
rült a svéd vers, ami által az olvasó fel
idézheti és újra átélheti a vers erejét és 
annak az örömét, amikor egy igazán 
jó verserskötet kerül az ember kezébe. 
Ugyanakkor megpróbálnak semlegesnek 
maradni: nem akarnak értékelni, nem 
akarnak kánont teremteni. A könyvki
adók továbbra sem nevezik nyereséges 
üzletnek a verset, ezért a többség nem 
is vár csodát a Nobel-díjtól. Egyes kriti
kusok szerint a diktatúrákban bezárják 
a költőket, Svédországban inkább kizár

ják őket. Több könyvkiadó ugyanis telje
sen elzárkózik a verskiadástól. Az évek 
során egyre nehezebbé vált a kisebb svéd 
könyvkiadók fennmaradása. Ezért cso
portosulnak, konszerneket alkotnak, és 
közgazdászok veszik át a főbb döntéshozó 
szerepeket az irodalmárok helyett.

Az irodalomkedvelők és -művelők op
timistább tábora szerint nem mutatha
tó ki konkrétan, hogy megcsappant volna 
az olvasóközönség érdeklődése a versek 
iránt. Kérdés csak az, hogy lesznek-e 
könyvkiadók, amelyek az azonnali nyere
ség helyett mernek hosszú távra tervezni. 
Irodalmárok szerint az irodalmi termék- 
fejlesztést a kiadóknak kellene végezni
ük: a kutatás és a fejlesztés a könyvkiadó 
feladata lenne, hiszen -  mint a Nobel-dí- 
jasok példája is szemlélteti — kifizetődik 
a befektetés. Ugyanezek a hangok elis
merik, hogy ugyanakkor a bestsellerek

ideje sem járhat le, hisz szükség lehet rá
juk az anyagi hiány pótlásakor.

A nagyobb városi könyvtárak eddig 
szinte minden művet meg tudtak ven
ni, amit Svédországban adtak ki. Viszont 
egyrészt lehet, hogy a gazdasági megszo
rítások miatt a könyvtárosok is kénytele
nek lesznek a nagy példányszámú, kere
sett és sokak által olvasott bestsellereket 
előnyben részesíteni a kisebb verseskö
tetekkel szemben. Másrészt évről évre 
felvetődik a svéd könyvtárak privatizá
lásának kérdése, amit a legtöbb kultúrá
val foglalkozó ember rossz szemmel néz. 
Ebben az esetben sem lehet majd tudni, 
ki fogja meghatározni és milyen szem
pontok alapján, hogy mit olvashatnak 
majd a könyvtárlátogatók.

A legtöbb vélemény szerint Tranströ- 
mert nem nehéz megérteni, és egész iro
dalmi munkássága akár egyetlen nap 
leforgása alatt is elolvasható. Tömör, asz- 
ketikus képei egyszerű nyelvezetükkel 
mondhatnak valamit a középiskolás di
áknak, a svéd nyelvvel ismerkedő beván
dorlónak és ugyanakkor a svéd irodalom
tudósnak is. Ha általánosítani akarnánk, 
felfedezhetnénk verseiben az északi em
ber távolságtartását és szűkszavú lényeg-

retörését, ám Tranströmernél ez inkább 
tudatosan választott művészi eszköz, 
mint emberi tulajdonság. Az északi topo
szok közül a természetkultusz állandó ré
sze verseinek, ám természeti képeit em
beri tartalommal tölti meg. A Stockholm 
körüli szigetvilág, a svéd táj a svéd olva
sónak otthonérzetet ad, miközben az ide
gennek felkínálja mindazt, amit az tipi
kusan svédnek gondol.

Univerzalizmusa lehetővé tette, hogy 
nemzetközileg is érthetővé, olvasható
vá, befogadhatóvá váljék. Az 1956-ban 
Svédországba emigrált magyar költő, 
Thinsz Géza Tranströmernek mutatta 
meg nyersfordításait, amelyek alapot ad
tak Tranströmer fordításainak. A hat
vanas évek végén Tranströmer a Svéd 
Intézet felkérésére Magyarországra és 
Csehszlovákiába utazott az ott élő értel
miség megismerése és a velük való kap
csolatteremtés céljával. Thinsz Gézának 
abban volt igazán nagy szerepe, hogy a 
kommunizmus miatt országhatáron be
lül rekedt nagy magyar költők munkás
ságát megismertette Tranströmerrel. 
Thinsz Géza Tranströmer együttműkö
désével már a hatvanas évek végén meg
jelentetett magyar költőket svédül a Sex 
ungerska poeter [Hat magyar költő] című 
antológiában. Tranströmer többek között 
Nemes Nagy Ágnest, Tandori Dezsőt, 
Szabó Lőrincet, Illyés Gyulát, Weöres 
Sándort ültetett át svédre.

1973-ban Pilinszky János és az ameri
kai Robert Bly neve Tranströmer nevével 
együtt jelent meg fordításokat is tartal
mazó verseskötetén. Thinsz Gézán kívül 
az ugyancsak Svédországban élt Mérvéi 
Ferenc is fordított Tranströmer-verse- 
ket. Mérvéi Magyarországra is elkísérte 
a már beteg költőt verseinek magyaror
szági megjelenésekor.

Fél éve már nem ír, de vannak még vég
legesítésre váró kéziratai. Akárcsak ifjú
korában, most betegsége következtében 
vagy annak köszönhetően újra a zene kap 
főszerepet a hétköznapjaiban. Nem vélet
len, hogy több versét megzenésítették, 
irodalomtanárok Tranströmeren keresz
tül példázzák az intermedialitást, és bár 
agyvérzése után felesége lett a szócsöve, 
előfordul, hogy maga a költő zongorán kí
sér különböző interjúk alatt. Akaratán 
kívül is talál a versnek új közeget, új elő
adásmódot, új hangot.

Decemberben a Nobel-héten hagyo
mányossá váltak a díjazottak előadásai 
a nagyobb svéd egyetemeken. Az irodal
mi Nobel-díjasok előadásait mindig nagy 
érdeklődés előzi meg. Ebben az évben 
egyelőre bizonytalan, hogy megtartha- 
tóak lesznek-e az előadások, mert a köl
tő betegsége következményeként nehe
zen beszél. A Nobel-díjnak köszönhetően 
azonban olvasótábora mindéképpen bő
vülni fog a közeljövőben. Újságírók meg
kérdezték tőle, szerinte melyik művét ol
vassák először ezek az új olvasók. Tomas 
Tranströmer a 17 vers és az önéletrajzi 
vonatkozású Az emlékek látnak köteteket 
ajánlja.
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KOVÁCS FLÓRA

A nyelv jegyei
Láng Zsolt Ünnepi Könyvhétre megje

lent könyve, a Bestiárium Transylvanise 
IV. A föld állatai rendkívül összetett há
lót, szerkesztési rendszert tudhat magá
nak. Megközelíthető 1989 decemberének 
Romániája, a kamaszkor sajátosságai, a 
műfaji keveredések, a nyelviség kérdés
köre felől. Valójában ezek a kérdéskörök 
nem választhatók el élesen egymástól, a 
jelen írás megpróbálja azonban a nyelv, 
a nyelviség sokrétűségét feltárni e re
gény kapcsán, hiszen a nyelvi bravúr le
het leginkább a Láng-írás kiemelt tulaj
donsága. Jóllehet e kötet a Bestiárium 
Transylvanise IV  egységeként aposztro
fált, most kizárólag e kötetre összpon
tosítunk, hiszen Láng előző köteteinek 
nyelvjátékaihoz képest is beemel e regény 
-  melynek sajátossága, hogy kamaszgye
rekek mindennapjain keresztül mutatja 
be 1989 Romániáját — újabb technikákat.

A hivatali nyelv és a jelentések nyelvé
nek kérdése, az irodalmi nyelv, az irodal- 
miság kritériuma, a tudomány, a törté
nelem, a játék nyelvének jegyei, továbbá 
az írásdömpingnek nevezhető jelenség is 
a nyelviség kérdéshalmazába sorolva fejt
hető ki.

A hivatali nyelvet és a jelentések nyel
vét a humor teljes kiaknázásával mu
tatja be Láng. A jelentésírást tanító ez
redes arra hívja fel a figyelmet, hogyan 
kell kimaradnia a jelentés írójának a je
lentésből magából, továbbá arra, hogy ez 
mennyiben sajátítható el, akár a szépiro
dalmat művelőtől. A kötet e problemati
kánál majd a teremtés, a kreáció kérdé
sét is felveti. Ez utóbbi akkor figyelhető 
meg különösképpen, amikor az ezredes 
ismerteti emlékeit, amelyek szerint a fe
lettese a jelentéseit folytatásos műként 
olvasta: „Soha nem értékelünk, nekünk 
nincsenek szempontjaink, vagyis, ked
ves elvtársak, meg kell tanulniuk kima
radni a jelentésből. Kommentárjaink fe
leslegesek. [...] Senki sem képes tagadni, 
hogy az irodalom jelentős mértékben be
leszól kartotékjainkba: megtanítja újra
fogalmazni a megtörténtet, megtanít a r
ra, hogyan vezessünk cselekményszálat, 
hogyan jellemezzünk embereket, vég
ső soron tehát eldönti, mi legyen a cél
személy kartotékjában, azaz mi legyen a 
sorsa, börtön vagy munkatábor, a megfi
gyelés szüneteltetése, netán további ope
ratív intézkedések kérelmezése. [...] Ez a 
Norsecu veszélytelen, tedd ide, tedd oda 
felhőjárónak nézett ki, buggyant tintaló, 
mondta a felettesem, ám miután olvas
ni kezdte a jelentéseimet, megváltozott 
a véleménye. Kiderült, addig csak átfu
totta a dossziékat. Az én másfél-kétolda
las hangjátékaim viszont lenyűgözték, 
szomjazva várta a folytatást. Egy papír
lap nem fegyver, ám ha összesodrod, jó

hegyesre, és a fülön vagy a szemen ke
resztül szúrod a fejbe, halálos. Úgyhogy 
sikerült a népes hálózatot felgöngyölíte
nünk.” (266-267.) Margócsy István na
gyon találóan állapítja meg Láng köteté
vel kapcsolatban: „a legjobb narratológiai 
elemzés, a besúgó-jelentés fantasztiku
san szellemes és gonosz elemzése” (Elet 
és Irodalom, ÉS-kvartett, 2011. július 
8., LV. évfolyam 27. szám, http://www. 
es.hu/;es-kvartett;2011-07-08. html). Az
ezredes jelentés-jellemzésének ellenpont
jaként is meghatározható az a jelentéstí
pus, amelybe újra és újra az írás létreho
zója kerül be: „Ma reggel nyolc előtt tíz 
perccel értem be, átolvastam a tegnapi 
jelentéseket, és kijavítottam a hibákat, 
aztán nyolc húszkor leültem, hogy meg
írjam a jelentésemet, és kilencig írtam, 
amikor újra nekifogtam, hogy a máso
dik óra tevékenységéről beszámoljak.” 
(35.) A két jelentés jegyei közötti eltérés 
részint abból adódhat, hogy gyanítható
an nem egy jelentéscsoportba sorolható a 
kettő. Emellett azonban az utóbbi íróját 
a vezetés nem a kiváló jelentéslétrehozók 
között tartja számon. A kötet e plurali
tás beemelésével többféle olvasási mód 
alkalmazása, alkalmazhatósága mellett 
érvel a jelentések kapcsán. A differenci
álhatóságról Cs. Gyimesi Éva is nyilat
kozik Szem a láncban című könyvében.

A hatalomhoz köthető nyelvi sajátossá
gok tetten érhetők még a hivatalos nyelv
ben és a hivatalos interpretációk soka
ságában. E nyelv és a vele rokonítható 
interpretációk egymásba „kapaszkodva” 
mutatkoznak meg. Az utóbbiak nem egy 
esetben szinte érthetetlenné, felfoghatat- 
lanná válnak a nyelvük miatt. Láng in- 
venciózusan él a karikatúrajelleggel.

Ha az interpretációk, illetve a törté- 
net-történelemmesélések vonatkozásá
ban szemléljük a kérdést, akkor a törté
netkonstrukciók töredékes, nem egész, 
tökéletlen voltára lehetünk figyelmesek; 
ezt a jegyet fokozza a Láng-kötet azon já
téka, amely a különböző városok egybe- 
játszatásával él: Szatmárnémeti -  ne
vének említésével -  egyértelműen, míg 
Marosvásárhely vagy Csíkszereda uta
lásokkal jelenik meg [Margócsy szintén 
említi, hogy több városra is van célzás 
(I. m.).]. [„A város, és benne a történet, 
amely a véletlen rókabukfenc által behur- 
kolódott. A rókaszáj el nem mesélhette. 
De amúgy sem lehet elmesélni azt, ami 
megtörtént. Csak a meg nem történt fog
lalható könyvbe.” (153.)] A történelem a 
tudományosság kérdéskörébe burkolva -  
melybe kiemelten bevonják a szereplők 
a matematika, a fizika, illetve egészé
ben a természettudományok sajátossága
it -  tűnik fel visszatérően. A kötet a tu
dományok nyelvét szívesen fogja össze az 
irodalmi nyelvről való fejtegetéssel, még
pedig az irodalomórákat vezető Dezseő 
Attila elgondolásainak továbbvitelével. A 
„szépség” esetében is egy ilyen gondolat
futamot tár fel. A „szépség” felfedezhető

L á n g  Z s o l t  

A  f ö l d  á l l a t a i

Ot..

egy matematikai problémában akkor, ha 
megvan hozzá az érzékszerv:

„- Vagyis egy többismeretlenes egyen
letrendszert megoldhatok úgy is, ha a 
szépséget keresem? — kérdezte Bereczki. 
-  Pláne a függvényábrázolásban is segít
het?

-  Gondolom, igen.
-  A tanár elvtárs meg tudja mondani, 

hogy melyik a helyes megoldás, ránézés
re?

-  Ha látszik a szépsége, akkor igen, de 
nem minden esetben van hozzá érzékszer
vem. Olykor előbb hosszú időt azzal tölt el 
az ember, hogy kifejlessze érzékszerveit a 
szépség befogadására.” (110-111.)

A kötet Dezseő-figurája erőteljesen 
szorgalmazza beemelni az irodalomtu
domány mellett más tudományok, így a 
matematika tudományának nyelvét is az 
irodalmi vizsgálódásokba.

Láng az irodalmi nyelv kérdéskö
rét részletesen szemlélteti olvasójának. 
Távolról, vagyis az irodalmi nyelvhez pá
rosítható differenciáltságtól indít, ame
lyet az íróvendégek különböző beszéd
módjával érzékeltet: „A fő íróvendég 
itt is gyermekeimnek nevezte a diáko
kat, és sokat beszélt, ami azért zavar
ta Borit, mert őt jobban érdekelte volna 
a másik íróvendég, a Költő beszéde, aki 
alig-alig szólalt meg, de ha mégis, hangja 
csengése is teljesen más természetű volt, 
mint amit felnőttektől megszoktak.” (91.) 
Amikor a regény szorosan veszi szemügy
re az irodalmi nyelvet, akkor a nyelvnek 
magának az alakulóban levéséről, válto
zékonyságáról beszél. Az elragadó, szép, 
pontos és differenciált taglalások válta
koznak a parodisztikus meglátásokkal. 
Bori szövegének elemzésekor is hason
ló „billegést” vehetünk észre. Erre ki
tér Margócsy István és Takáts József is

» » » » » »
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a kötetről való beszélgetésben. Margócsy 
megállapítja, hogy „mikor például az isko
lában Bori dolgozatát elemzik, az paródi
ája az irodalmi elemzésnek, ugyanakkor 
nagyon komolyan is vannak benne fölvet
ve narratológiai kérdések, a narratológi- 
ának és az igazságnak a kérdései” (I. m.). 
Takáts is hasonló meglátásra jut: „Az a 
már emlegetett magyaróra, ahol elemzik 
Borinak az éneklő lóról szóló novelláját, 
valójában a kritikai értelmezés paródiá
ja, ahogy föl vannak vázolva azok a kri
tikai értelmezési lehetőségek, amelyeket 
kiválthat ez a kötet is, amiről most éppen 
beszélgetünk.” (I. m.)

Dezseő irodalmi nyelvről való elgondol- 
koztatásait a maguk fejtegetéseiben foly
tatják a férfi tanítványai, így tehetnek ef
féle kijelentéseket: „Nem tudsz mélyebbre 
menni, mert a történeted védekezik a 
nyelv ellen” (115.). A Dezseő-beszélgeté- 
seknek (is) hála gondolkodnak az inter- 
textualitás sajátosságairól: „Bori rájött, 
hogy Jánoska igen gyakran megismétli 
a Költő szavait. A Költő is megismétli az 
elődök szavait. Sokszor ugyanazt mondja, 
mint amit a régiek mondtak.” (225.)

A kötetet szemlélve az olvasó nem egy 
esetben találkozhat a Lángot körülve
vő irodalmi élet egy-egy anekdotájával 
(Margócsy is kitér erre; I. m.), illetve kiol
vashatja a szövegek 1989 decembere utá
ni dömpingjére tett célzását: „annyira sok 
újság lett egyszeriben, s a régiek is meg
vastagodtak, és mindenki halomnyi új
sággal tér haza a trafikokból, sőt, mozgó 
trafikok nyíltak, és mozgó asztalok az ut
casarkon, ott árulják az újságokat, ame
lyek tele különféle hírekkel, eddig nem 
közölhető versekkel, novellákkal, az ed
dig kicenzúrázott történetekkel, mintha 
egyszerre mindenki újságokban akarna 
közölni” (302-303.).

A kamasz Bori irodalmi nyelvének jel
lemzését természetszerűleg lehetne az 
alakulóban levő testbeszéddel, a fiúk fej
tegetéseit pedig részint a testbeszéddel, 
részint a foci nyelvével összefüggésben, 
illetve a kötet irodalmi nyelvre való fóku
szálását a megállás problematikája körül 
elemezni. Ezek kissé olyanok, mintha egy
másra adott válaszként értelmeződhetné
nek, s talán valamilyen feltételezett befe- 
jezetlenségük, kifejtetlenségük is ebben 
gyökerezhet. Láng könyve, Tompa Andrea 
regényéhez, A hóhér házához hasonlóan, 
felveti az 1989 decembere utáni megállás 
és továbblépés hogyanjának kérdését.

Láng Zsolt Bestiárium Transylvanise 
IV. A föld állatai című regénye az „össze- 
szálazás” regényének mondható, amelyet 
megközelíteni leginkább talán a nyelv 
problematikája felől lehet, tudva azt, hogy 
a bemutatott sokféle nyelv jegyei ugyan
csak nem szakíthatok el egymástól.

Láng Zsolt: Bestiárium Transylva
nise IV. A föld állatai. Kalligram. 
Pozsony, 2011.

BÍRÓ ANNAMÁRIA
A nő városa egy
Hosszú évek óta várjuk a föld állata

it. Olyan nagyon régen, hogy a várako
zók látni vélték őket Láng Zsolt egyéb 
írásaiban, és nem az állatfigurákban 
(mert ezek nem igazán bukkantak fel), 
hanem a bonyolult emberi viszonyokban.1 
Úgy vélem, akik a bestiárium utolsó kö
tetében a műfaji szabályok átírására, a 
korábban megteremtett keret szétfeszí
tésére vártak, nem csalódtak a tetraló
gia záródarabjában.2 Az előző kötetek
től eltérően ugyanis itt nem az állatok a 
főszereplők, még csak nem is ők a feje
zetkonstruáló tényezők, sőt, ha őszinték 
akarunk lenni, néha teljesen el is tűnnek 
abban a szövevényes narrációban, ami
ben az olvasónak valahogy tájékozód
nia kellene. Mivel azonban mégis létezik 
egy olyasfajta olvasói elvárás, hogy már
pedig itt állatokról kellene olvasnunk, a 
szövegben haladva egyre erősebbé válik 
a gyanú, hogy maguk az emberek, az em
beri viszonyok azok, amelyek a bestiári
um szabályainak megfelelően elemzésre, 
bemutatásra kerülnek. Vagy ember és ál
lat viszonya az, ami tematizálódik.

Kezdjük talán ez utóbbival.
Természetesen ebben a regényben fel

bukkannak az állatok. Találhatunk itt 
csendháborítás miatt megmérgezett ku
tyát, irgalmas rókát, fehér szellemlovat 
és álomlátó vakondot is. Nem beszélve az 
óriásira növő kékszőrű patkányról és an
nak családjáról, a család élelmezésével 
járó gondokról. Ezek az állatok valahogy 
mégsem elégedettek biológialag kódolt lé
tükkel, minduntalan életterük és nemük 
határainak átlépésére törekszenek. A be
fogadók számára talán még a Ceau§escu- 
diktatúra megszemélyesítése, vagy for
dítva: megállatosítása a legérthetőbb, 
valamint a despota-állatnak az a Parti 
Nagy Lajos Hősöm tere című regényében 
megfogalmazott vágya, hogy emberré 
váljon, emberszerű legyen. Láng Zsoltnál 
is egyre nagyobb és emberhez hasonlóbb 
lesz a kékszőrű, míg végre eljut a homo 
sapiensbe-plántálódás gondolatáig: 
Miért is ne? -  futott át a kékszőrű ha
talmasra hízott fejében a gondolat, mi
ért is ne lehetne nekem igazi embernőm.” 
(285.)

Ennél bonyolultabb viszont a vakond 
és a rókalány kopulációja. A vakond be
látja, hogy emberrel sohasem párosod
hatna annak szűklátókörűsége miatt: 
„Magasságos ég, az ember vakabb a va
kondoknál is!” (239.) A rókalánnyal va
ló kapcsolat azonban nem csupán a ter
mészet törvényeinek teljes ignorálása, 
hanem a lázadás, a rend felborításának 
igényéből fakad: „Elárulta fajtáját, a ki
alakult szokásokat, a megkapaszkodott 
rendet? Igen. Ki akart lépni a föld rö
gei közül, kézen fogva végigsétálni a vi
lág szeme előtt a káprázatos rókalány- 
nyal. Bűn és mocsok.” (242.) A regényben 
megjelenő állatok minduntalan ki akar
nak lépni a földből, föld alól, ám az író 
azokat is oda száműzte, akik egyáltalán 
nem odavalók, mint az éneklő évszázados 
korú lovat. És ezek az állatok valamiféle

apás korban
képpen mind Borihoz, a főszereplő lány
hoz kötődnek. A megmérgezett kutya az 
ő kutyája, az éneklő ló gyermekkori em
léke és kamaszkori álma, majd novellá
jának főszereplője, a vakond álmainak 
látója, a róka pedig történeteinek mesé- 
lője.

Ebből a viszonyrendszerből származik 
az a sejtés is, hogy amint a föld állatai, 
úgy a föld emberei a Borihoz való kapcso
latuk szerint válnak jelentős vagy jelen
téktelen szereplőivé a regénynek. A kötet 
ezen regiszterében már sokkal hangsú
lyosabban jelenik meg, hogy a történések 
az 1989-es fordulatot közvetlenül meg
előző időben játszódnak egy romániai 
kisvárosban, jelesül Szatmárnémetiben. 
Bár a város megnevezése egyetlen helyen 
fordul elő, mégsem tartom elhanyagolha
tónak a helyszínt, hiszen részben ebben 
válik megragadhatóvá a személyes és lo
kális történetek fontossága a közelmúlt 
ábrázolásában: láthatóvá válik, hogy a 
szatmári hétköznapok, nyelv és emberi 
viszonyok mennyiben térnek el a kolozs
váritól (ld. Tompa Andrea, Demény Péter 
szövegei) vagy a marosvásárhelyitől (ld. 
Dragomán György).

A város őstörténetének elmesélése 
ugyan kicsit homályos, helyenként még 
az ismert legendákra sem alapoz, és nem 
érthető, miért a róka meséli el mindezt, 
ám az őstörténetből érthetővé válik ta
lán a regény feminin nézőpontja. Hiszen 
„a város, amely Zotmár sírjára épült, a 
szerelem városa lett. A nőé. Az épületek, 
az utcák, a házsorok időszelencéjében 
benne volt a nő, akárha amulettben őr
zött hajszál, viaszba burkolt könnycsepp, 
ereklyeként, amely kisugárzásával az el
lenszegülőkbe fojtja a szót.” (153.) És va
lóban ezt látjuk a város 1989-es állapo
tában is: Borit anyák, nagyanyák, nénik 
veszik körül, és ezek az alakok rendkí
vül sok magatartás- vagy viselkedésmo- 
dell megjelenítését teszik lehetővé. Nem 
feledkezve meg arról, hogy diktatúrában 
játszódik a cselekmény, tehát hogy az el
beszélés itt eléggé tapad az egyének való
ságként megérzett, megtapasztalt élette
réhez, mégis meglepő a sokfélének tűnő 
kínálat szegényessége. Legtöbb az önfel
áldozó anya, aki neveli gyermekeit, isko
lai ügyeiket rendezi, mos, főz, vasal és hő
siesen tartja a lelket a férfiakban. Ezek a 
férfiak jobb esetben örök kamaszok, mint 
Bori apja (szép jellemzés a 130-131. ol
dalon), vagy pedig vaddisznókhoz hason
ló, érzéketlen gépek, mint Jancsi, a ked
ves Klárika doktornő férje (143.). Minden 
esetre a nők működő, legtöbbször kifeje
zetten erős nők. „Nagyanyja visszasze
rezte a nagyapját” (az oroszoktól, pénzzel, 
vagy ki tudja, mivel, 277.), „Nem engedte, 
hogy elvigyék”. Túlhajtása az erős nőnek 
Geta asszony, Gigi felesége, aki tökön- 
rúgja, majd lecsapja a férjét (54.).

Bori fő tevékenysége, hogy számba ve
gye a nő és férfi közötti különbségeket, 
belső monológjai, így a regény tetemes

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatása 17. oldalról
része is az oppozíció felállítására törek
szik, a különbségeket igyekszik megérte
ni. Ezért gondolom, hogy a vélt, a valós, 
a társadalmilag sulykolt és a Bori szemé
lyes tapasztalatából származó tulajdon
ságok felmérése, összehasonlítása, és a 
következtetések levonása oda vezet, hogy 
a bestiárium főszereplői a nők és a férfi
ak lesznek. Hogy kellő nyersességgel fo
galmazzunk: „A világ nőinek kilencven 
százaléka sokkal jobban hasonlít az ál
latokhoz, mint a férfiakhoz. Férfiakra?” 
(74.) Természetesen nem Bori és nem osz
tálytársnői, vagy nem a szatmári beszéd
módot oly érzékletesen visszaadó öreg
asszonyok. Hiszen itt mégis ők a pozitív 
szereplők. A regény fiúalakjai a Borihoz 
fűződő viszonyuk révén körvonalazód
nak, talán még azt is meg lehet kockáz
tatni, hogy Bori minősíti őket -  a koráb
ban nem-jószagú Miklósról kiderül, hogy 
mégiscsak vele szeretne lenni, míg a jó- 
szagú Sebe lebukik - , a nőalakok viszont 
a maguk szerény keretei között sorsvá
lasztók.

A férfi- és fiúszereplők előtt nem 
sok lehetőség van. A regényvaló
ságban (és itt újra a megtapasztalt 
élettérhez ragaszkodik a szerző) a 
férfiak alkoholisták, eleve csak a 
bukás (diliház, alávetettség, kü
lönc-lét és hasonlók), vagy a be- 
hódolás, az agresszorral való azo
nosulás útján elért karrier között 
választhatnának, röviden a jelle
messég (bukás) és jellemtelenség 
(siker) között. Bori választ keres 
viselkedésükre, magyarázatot a 
férfisors előre látható kifutására:
„Nem lehet tudni, a fiúdolog mi
től fiúdolog. Amikor a fiúk össze
jönnek, akkor elindul a vetélke
dés. (...) Megfigyelte, hogy amikor 
egyedül vannak, akkor békéseb
bek, de ahogy megbarátkoznak a hely
zetükkel, máris úgy viselkednek, mint
ha többen volnának. Mintha csapatban 
lennének. A horda kívülről figyeli őket.” 
(144.) Hasonló közönyös, távolságtartó le
írások több helyen is előfordulnak a re
gényben. A hordalét, az állati léthez ha
sonló szexualitások teszi azt, hogy Bori is 
gyakran más fajként tekint rájuk, és fa
ji jellegzetességeikkel magyarázza tettei
ket, esetleges társadalmi szerepüket.

Láng Zsolt a beilleszkedés sok lehető
ségét kipróbáltatja Borival, mintegy sze
repjátékként felidézteti, elsősorban a le
hetséges partnerekkel való kapcsolat 
játékos megidézésében. Ez a fajta mon
tázs minduntalan megakasztja a történet 
folytatását, a szerepjáték ugyanakkor fel
erősíti azt a regényen végighúzódó motí
vumot, hogy a nyelv variálása, különböző 
rétegeinek megszólaltatása nagyon erő
sen hozzájárul a történetek alakításához. 
A nyelvi regiszterek váltogatása viszont 
olyasmire is ráirányíthatja a figyelmet, 
hogy van itt valami, amit nem tudunk 
elmondani. Sem versben, sem prózában, 
sem a jelentések stílusában. „Mert a fen
ti nyelv aligha alkalmas a lenti agyból ki
pattanó gondolatok hűséges tolmácsolá
sára.” (33.)

A regény olyan kimondhatatlanság- 
nak, elmondhatatlanságnak a megfogal
mazására tesz kísérletet, amire Kertész 
Imre a Sorstalanságban. Éppolyan ke
véssé lehet átadni, a másik leikébe plán
tálni azt, hogy milyen volt magyarként 
Ceauíjescu diktatúrájának utolsó évei
ben, mint a koncentrációs táborok megélt 
valóságát (vertek titeket?). Ennek egyik 
nagyon látványos megjelenítése az a jele
net, amikor a szatmári fiatalok nem tud
ták elmondani a debreceni fiataloknak, 
mi a baj; nem voltak rá szavaik, bevett 
szófordulataik, a dolgot nem tudták meg
fogalmazni, szavakba önteni. „Eszébe ju
tott, hogy a nyáron debreceni rokonok lá
togatták meg őket, kimentek együtt a 
partra fürödni, vettek egy dinnyét, elás
ták a homokban, aztán délben megették, 
közben úsztak, fociztak, labdacicáztak. A 
rokonok kérdezték, milyen a suliban, mi 
az, ami náluk más. Hát hiszen minden 
más, nagyon más, de nem tudta elmesél
ni, mert amiről mesélhetett volna, egyál
talán nem illeszkedett a rokonok életé

be, semmilyen viszonyban nem állt azzal, 
ami velük odaát történt. Nem értették 
egymást. A rokonok próbáltak érdeklődő 
arcot vágni, de közben látszott a szájuk 
szögletében, hogy tettetés az egész, leg
feljebb az értetlenségük, és az abból faka
dó sajnálat valódi.” (249.) Hogy mi az, ami 
más a két, magát egyaránt szocialistának 
nevező rendszerben, azt strandi beszélge
tés keretében nem lehetett elmondani, 
csak könyvnyi terjedelemben. Ráadásul a 
romániai magyarok sem mind ugyanúgy 
élték meg, mert nem csak egyének és csa
ládok, nem csak a közösség számára volt 
másmilyen, hanem évek szerinti rétege- 
zettségében is. Ebben a regényben az je
lenik meg, hogy példátlan az a perspek- 
tívátlanság, amit a diktatúra a magukra 
eszmélt értelmiségi fiatalok körében elő
idézett.

A levegő, a tűz és a víz állatai után, a 
negyedik elem, a föld állataihoz hasonló
an a regény fiataljai is szinte fantomala
kokként kénytelenek a jelenüket megélni. 
A várost, beleérte legszűkebb környeze
tüket is, brutálisan átalakítják; radikáli
san megváltoztatják az elnevezéseket, a 
személyneveket (Carica§, Sas), a helyne
veket (az egykori Digesztor helyét átve
szi az újközpont), földrajzi neveket is be
leértve (a Partium ebben az időben tűnik

el mind a román, mind pedig a magyar- 
országi magyar közbeszédből; a romá
niai magyarok körében a különbségté
tel azonban máig eleven); a történelmet 
folyamatosan átírják, a régi, „valós” tör
ténelem írásos dokumentumait teherau
tószámra semmisítik meg. A történelem 
talán ezért ilyen hangsúlyos a szövegben. 
Mert nincs. Vagy mert másképpen van, 
mint Emlőóra óráin. Létezik a múlt, a 
város múltja, amiből kiradírozták a sze
replőket: „Boriban mélyen élt ez a város, 
csukott szemmel is eligazodott benne, ám 
egy ideje egyre jobban félt a váratlanul 
arcába csapódó fagyos szélfutamoktól. 
Egy-egy kapualjból, nyitva felejtett ab
lakból, falon tátongó repedésből vagy ba
rátságosnak tűnő utca torkolatából kósza 
hordaként, némán és láthatatlanul csa
pott le rá. Egyre bizonytalanabbul sétált 
végig a városon.

— Honnan nő ki ez a jelen, ha senki 
nem ismeri a múltját?” (219.)

Talán ezért válhat a történelem, a tör
ténetmesélés az állatok privilégiumává. 

Az emberek jelenében csak az anek
doták (Ádám Ádám), iskolai ván
dormotívumok (az iskola történeté
nek újra és újra felbukkanó elemei: 
a buliban megtalált whiskysüveg, 
a süketnémákkal folytatott harc a 
kispályáért) és személyes emlékek 
(Erdély: a Kolozsvár főterén az au
tóba repülő darázs története) ma
radnak.

A regénynek értelemszerűen vé
get kell érnie az 1989. végi örömmá
morral, általános utcai összeölelke- 
zéssel, az életvágy fellángolásával. 
A kötet talán legbravúrosabb része, 
ahogy Bori és Miklós a föld alól, 
hosszú küzdelem árán verekszi ki 
magát a tapstérre. A fenn és lenn 
ellentéte azonnal hozzákapcsol
ja a kötetet Szilasi László Szentek 

hárfája című regényéhez, amelyben a 
főszereplő fiatalember a templom tor
nyából zuhanva pásztázza végig a két
nyelvűségében hasonló Árpádharagos 
(Békéscsaba) tereit. Valahol mindkét kö
tetben ott bújkál a kisvárosi kilátástalan- 
ság réme, az arctalanság elleni harc hiá
bavalósága. Ezeket a helyeket a lakosok 
életszeretete és némiképp naivsága teszi 
lakhatóvá és szerethetővé. Hiszen: „Az 
ország egyik legszebb főtere ez -  mondo
gatta Skoda kapitány a legarányosabb, 
a legotthonosabb, szabályos négyzet alak
jával, középen a gondosan tervezett park
kal, amelyeben ritka fafajták és cserjék 
színes és egzotikus levelei vidámítják az 
embereket.” (215.)

Láng Zsolt: Bestiárium Transyl- 
vanise IV. A föld állatai. Kalligram, 
Pozsony, 2011.

Jegyzetek

1Ld. Selyem Zsuzsa: A föld á lla ta i -  Láng Zsolt 
50, http://welem eny.transindex.ro/?cikk=8280 (le
töltés dátum a: 2011. 10. 09)

2Akik viszont a műfaji szabályok és az előző két, 
ill. három  kötet szerkezetének követését v á rták , 
időnként igenis csalódottak. Ld. az É S -kvarte tt 
hozzászólóinak megjegyzéseit, ÉS, 2011. 07. 08.

18



HELIKON

%0‘D‘EX  -

[...] Az első írásom azonban mégsem a parasztpárt 
lapjában jelent meg, hanem az Irodalmi Újságban -  
amelynek az ünnepi száma már készen állt s most 
tólem is kértek valamit bele. Ezt a cikket: Emelkedő 
nemzet -  én nyitánynak szántam egy hosszú cikk
sorozat elé, amely folyik, amíg a forradalom; vagy 
(ami még valószínűbbnek látszott) az én kidűlése- 
mig. Tizenhárom év alatt épp elég anyag gyűlt fel -  a 
számba tett dugó mögött. Ott is kezdtem, ahol akkor 
abba hagytam: a második szárszói konferencia téte
leinél. A cikk címe — Emelkedő nemzet -  úgy hiszem, 
találóan fejezte ki a reményt, vagy illúziót, amelyet 
ezekben a napokban még a pesszimista is bizonyít
va látott. A magyarság utolsó nyolcvan éves fejlődé
sét kétféleképpen lehetett látni -  egyfelől pusztulás 
volt, a magyar elem fokozatos visszaszorulása na
gyobb, majd csonka országában, másrészt emelke
dés: a nyolcvanas évek null pontja után: új magyar 
szellemi értékek magasba gyűrődése. [...]

Még aznap elkészült a második cikk -  az induló 
Új Magyarország vezércikke, amelyet csütörtök dél
előtt, az értem küldött autón vittem át a Dorottya ut
cai párthelyiségbe. Igen jellemzőnek találtam, hogy 
ki jött elém az autóval — egy szabályos, gyógyinté
zeteket megjárt elmebeteg, a lányaim derék tanító
nőjének a veje, akit 44 őszén, a bujdosásaimban is
mertem meg. A skizophreniája újabban úgy látszik 
vallásos színt öltött, mert az úton azzal szórakozta
tott, hogy a forradalom azért győzött vértelen, mert 
a Boldogasszony vigyázott a fiainkra. De a párthe
lyiségben uralkodó elevenség is emlékeztetett kicsit 
az ő nagy időkre beállított zaklatottságához. Az ut
cában még egy párthelyiség volt, a Kisgazda párté, 
s a hosszú sorban fénylő autók egy ismerősöm szava
it dobták fel, aki szerint egyes gyáriak azzal fenyege
tőztek, hogy majd ők is benéznek azokba a párthelyi
ségekbe, csak sokat száguldozzanak az autóikon. A 
Petőfi párt tájéka, persze, most is igénytelenebb volt; 
de azért Farkas Feri szobájából is ki-bejöttek a fel
srófolt idegzetű emberek, akiken a rég nélkülözött 
politikai élet izgalma tündökölt. Volt valami „nagy- 
idai” ebben a lelkesült nyüzsgésben. Az én cikke
met, mint a lap első cikkét, Bibóval néztük át. Ő volt 
persze a legműveltebb, s emberileg messze a legkü- 
lönb a föltámadt politikus hadban. De én tán épp raj
ta láttam leginkább a mondhatnám eufóriás hatást, 
amit a történelem levegője tesz, akármilyen veszély 
csírája is van benne, -  a homo politicus-ra. Az utol
só években sokszor voltunk együtt társaságban: a 
sok munka úgy kifárasztotta, hogy miután némi ap
rósüteményt megevett, rendesen belealudt a társal
gásba. Most azonban a mozgása is más volt; érzett 
rajta, hogy megjött a nagy, egyszeri alkalom, melyre 
testi és erkölcsi erejét tartogatta -  ha a meglepetése
ket, melyekkel később szolgált, nem is tudtam akkor 
feltételezni benne. Cikkem: Pártok és egység -  volta
képp az ellen szólt, amit itt magam körül láttam: a 
44-es pártok s általában a parlamentizmus feltáma
dása ellen. Ha már vannak pártok, legalább egy do
logban kötelezzék el magukat, hogy a szocializmus 
vívmányaihoz nem nyúlnak hozzá. Bibó a cikket el
fogadta, csak a 44-es pártok bírálatát nyirbáltuk 
meg (amitől a cikk jobb s tömörebb lett) — s a szocia
lizmus szón akadt fenn egy percre. (O, a nálam fiata
labb gondolkodó, nyilván már lejártnak érezte.) [...]

Németh László: Magam helyett. A mű utolsó 
fejezete. Forrás, 2011. szeptember.
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Alkotok, tehát vagyok.
Ez a mindenkori művész KRÉ

DÓJA. Ide idézem olaszul Puccini 
kijelentését, mert önmagában is 
szépen szól ezen a dallamos nyel
ven: „Io non posso esistere sen- 
za scrivere musica. E il mio modo 
di vivere, di appassionarmi, di es- 
altarmi, di godere.” (Nem tudok lé
tezni komponálás nélkül. Ez az én 
sajátos lehetőségem az élethez, a 
szenvedélyhez, a lelkesedéshez, az 
örömhöz.)

Ezekre a szavakra csak úgy 
reagáltunk a 20. század köze
pén, hogy ROMANTIKUS ÖM
LENGÉSNEK véltük, amit mi 
valóságközeiben mozogva az igaz
ság, a tudatosság, a számok logi- 
kusságába burkolózva bűvösen új 
életszemléletté fogunk átváltani. 
A józan megfontoltságot, a számí
tások felsőbbrendűségét, a min- 
denekfölött való ésszerűséget haj
szolva kerestük új világunkat. Még 
a szépséget, a szenvedélyt, az örö- 
möt-boldoságot is mérnöki eszkö
zökkel „teremtettük” meg. Ez volt a 
mi, a 20. századiak alkotás-krédó
ja. Mostanság eszmélünk rá, hogy 
a művészetben járhatatlan útra té
vedtünk.

Puccini leveleit olvasgatva 
bukkantam az alábbi sorokra: 
„Számomra a komponálás, az alko
tás nem volt és nem lesz soha öröm. 
Állandó kínlódás, fáradságos mun
ka, fájdalom, amíg nem sikerül 
megtalálnom a zenei jóhangzást, 
a bennem gomolygó gondolatok
nak megközelítően megfelelő zenei 
kifejezést. Azt hiszem, sok művész 
van így — én mindenesetre... És az, 
amit megálmodtam, mindig olyan 
távol van attól, amit sikerül papír
ra rögzítenem. Amit az üres kotta
sorra írok, vagy zongorámon fantá
ziátok, annyiszor különbözik attól 
a meghatározhatatlan, kifejezhe- 
tetlen valamitől, ami a szívemben 
és fantáziámban dalol. Amit írtam, 
többé vagy kevésbé, de mindig csak 
úgy hasonlított ahhoz, amit meg 
szerettem volna írni, mint a fordí
tás az eredetihez. Mintha a szép
ség egy kristálytiszta üvegben tá
rulna elém, amely azonban már az 
első lélegzetvételre befátyolosodik 
és az abszolút szépség már elmosó
dik.”

„Abszolút” szépség. Tehát ezt ke
reste Puccini, ezt akarta felmu
tatni mindenkinek, aki zenéjének 
bűvkörébe került, ahogyan egy 
másik helyen írja: „ha újra szület
nék (...) ezt a mesterséget (a kom
ponálást, T.E.) választanám újból, 
hogy néhány kottát írjak olyan szí
veknek, amelyek várják.” Élete al
konyán végre megtalálja az ab
szolút szépség női szimbólumát,

TURANDOTOT. A tömegből fel
bukkanó ismeretlen férfi (KALAF) 
bátran indul a könyörtelen szépség 
és hatalom meghódítására. A vég
ső csókban beteljesülő győzelmet a 
SZÉPSÉG azzal „bosszulja” meg, 
hogy az utolsó hangok előtt pon
tot tesz az alkotó életére, Puccini 
meghal, mielőtt a szépség meghó
dításának végső győzelméhez érke
zett volna. Jelképes momentum ez 
1924. november 29-én. Alig fejező
dött be az első világháború, és már 
készült a második, a maga minden 
szörnyűségével együtt. Ami utá
na jött, egészen más irányba terel
te az emberiséget. Mi ennek az új 
világnak voltunk a szülöttei, nem 
vonhattuk ki magunkat bénító ha
tása alól. Ebből csak a 21. század
dal kezdünk felocsúdni, mintha 
csak egy rossz álomból ébrednénk. 
Mindez velünk esett meg? És mind
az, amit átéltünk, végigcsináltunk, 
miért volt? Végül is mi az ered
mény? Hová tovább? Mind sürge
tőbbek ezek a kérdések. És a vála
szok mindjobban késnek. Újra meg 
kellene kísérelnünk az abszolút 
szépség -  abszolút hatalom meghó
dítását? Vagy újra kellene kezdeni 
mindent elölről, a gyökerektől in
dulva? A művészet és maguk a mű
vészek mindig is látnokok voltak, 
és most mindenki hallgat? Mi ez a 
rettenetes CSEND? A vihar előtti 
szörnyű csend figyelmeztető jele? 
De ha az, akkor is mire megyünk 
ezzel a figyelmeztetéssel? NINCS 
ALKOTÁS-KRÉDÓNK?!

A csüggedés, elkedvetlenedés ko
rában a legkínzóbb kérdés: KINEK 
ÍRUNK ES MIT? A kimondatlan 
válasz az, hogy lassan csak ön
magunk számára komponálunk 
(írunk, festünk, rajzolunk, színhá
zat játszunk), és a küldött jeleket 
immár senki sem fogadja. Mi már 
nem írhatjuk le Puccini mondatát: 
„Én az egész világ minden népének 
írok”.

TERÉNYI EDE

Szekeres Erzsébet: Gyümölcstermő örökség
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N o v e m b e r i é v fo r d u ló k
1 -9 0  éve született Ilse Aichinger osztrák írónő 

50 éve halt meg Áron Cotru§ román költő
2 -  285 éve született Tobias Philipp Gebier osztrák író

230 éve halt meg Francesco Jósé de Isla spanyol író
3 -  210 éve született Karl Baedeker német kiadó

140 éve született Bán Aladár műfordító 
140 éve született Hans Heinz Ewers német író 
110 éve született André Malraux francia író

4 -  135 éve halt meg Luigi Settembrini olasz irodalomtörténész
5 -  60 éve halt meg Ion C. Vissarion román író
6 -  70 éve halt meg Maurice Leblanc francia író
7 -  120 éve született Dmitrij Andrejevics Furmanov orosz író

90 éve halt meg Pavol Hviezdoslav szlovák költő
8 -  520 éve született Girolamo Folengo olasz költő
9 -  290 éve született Mark Akenside angol költő

100 éve született Lakatos Demeter népdalköltő 
570 éve született Mir Ali Szír Navai török költő 
110 éve született Liviu Rusu román esztéta

10 -  130 éve született Falu Tamás költő
120 éve halt meg Arthur Rimbaud francia költő

11 -  190 éve született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
orosz író
200 éve született Frankenburg Adolf író
110 éve született Jósé Gorostiza mexikói költő
85 éve született Kallós Miklós erdélyi filozófus
220 éve született Katona József drámaíró
260 éve halt meg Julien La Mettrie francia filozófus
185 éve halt meg Theodorosz Sztuditész görög költő

12 -  40 éve halt meg Jancsó Elemér erdélyi irodalomtörténész
13 -  90 éve halt meg Goldziher Ignác tudós
13 -  100 éve született Al. Cioránescu román irodalomtörténész

180 éve halt meg Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
német filozófus
500 éve született Johannes Secundus holland költő

15 -  270 éve született Johann Kaspar Lavater svájci író
235 éve született Per Henrik Ling svéd író 
135 éve született Anne de Noailles francia írónő

16 — 40 éve halt meg Bruno Gicognani olasz író
180 éve halt meg Carl Clausewitz német katonai író 
150 éve született Arvid Jarnefelt finn író 
150 éve halt meg Sárosy Gyula költő

17 -  180 éve született Manuel Antonio de Almeida brazil író
50 éve halt meg Dag Hammarskjöld svéd író 

150 éve született Makai Emil költő
18 — 70 éve halt meg Emile Nelligan kanadai költő
19 — 300 éve született Mihail Vasziljevics Lomonoszov

orosz író, költő, polihisztor
20 -  85 éve halt meg Bánóczi József irodalomtörténész

90 éve született Dinu Pillát román kritikus
110 éve született Alexandru Sahighian román költő

21 — 140 éve született Ilarie Chendi román kritikus
530 éve halt meg Ikkjú Szódzsun japán költő 
200 éve halt meg Heinrich von Kleist német író

22 -  130 éve született Révay József író
110 éve halt meg Vasile A. Urechia román író

23 -  100 éve halt meg Ury Benador román író
24 -  185 éve született Carlo Collodi olasz író
25 — 280 éve született Gusztaf Fredrik Gyllenberg svéd költő
26 -  110 éve született Mihail Drumes román író
27 -  90 éve született Pilinszky János költő
28 -  130 éve született Stefan Zweig német író
29 -  30 éve halt meg Molter Károly erdélyi író
30 — 120 éve halt meg Hunfalvy Pál tudós

180 éve született Ippolito Nievo olasz író

Képesség
Akár azt gondolod, hogy képes 

vagy valam ire, akár azt, hogy nem,...
Henry Ford (1863-1947) fenti megállapí
tásának folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. írásfüzetben sok van. 6. Tengeri 

halfajta. 11. Levelet kézbesít. 12. 
Nemzetközi kamionjelzés. 14. Kalászos 
növény. 15. Papírszelet. 16. Rögeszme. 
18. Lamartine költeménye. 19. Vagy, an
golul. 20. Gyerekversike. 22. Dátumrag.
23. Vízimadár. 25. Idegen női név. 27. 
Költői mutatószó. 28. Robbanószer rö
vid neve. 30. A stroncium vegyjele. 31. 
Tufa egynemű hangzói. 33. Formáló. 36. 
Békaparadicsom. 37. Vissza: becézett 
Teodóra. 39. Földet szántó. 40. Érc, lati
nul. 41. íme, itt van! 43. A jód és a platina 
vegyjele. 44. Néma gall! 45. Meggyanúsít. 
47. Orbán az oviban. 49. Időben a vasútál
lomásra jutás. 51. Ó h,... élete (Ady verse). 
52. Kétell! 53. Arra a helyre jegyeztet. 55. 
Súlyarány, röviden. 56. A folytatás befe
jezése.

FÜGGŐLEGES
1. Szelektáló. 2. Japán város. 3. Fényt 

és meleget adó égitest. 4. Jószívű igéje. 5. 
A folytatás kezdete. 7. Az argon vegy
jele. 8. Idegen utótag, jelentése: állat. 9. 
Majd. 10. Vízi közlekedési eszközzel ren
delkező. 12. Esetleg. 13. Folyó, spanyolul. 
16. Szó, franciául. 17. Község Kisbértől 
délre. 20. József Attila verse. 21. Magyar 
kártya egyik lapja. 24. Tusázik, régi szó
val. 26. Levelet küld. 28. Ázsiai vadló. 
29. Meg nem enged. 32. Ültéből emelke
dik. 34. A fordítottja is igekötő. 35. Egy 
szál palánta. 36. Ingatlantulajdonos. 38. 
Ritka férfinév. 40. Vél, gondol (népies). 
42. Elégedetlenkedik. 44. ... Garbo; szí
nésznő. 45. Társaságában. 46. Ady egyik 
múzsája. 47. Skandináv férfinév. 48. 
Horogra kerül. 50. Hátul vasaz! 51. Pest 
megyei város. 54. Príma áru jelzése.

BOTH LÁSZLÓ
A H elikon  19. számában közölt 

Vincent van Gogh című rejtvény meg
fejtése: B úzam ező  hollókkal; Út cip
rusokkal.
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Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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