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„Uram, az idő  elszá llo tt”*
Zagyva, tudatlanul őrjöngő tömegáradat; érces 
harsonaszótól (önzés púpja a hátadon árnyuk) 
jaj, hova fusson a halk szavú költő?... Zsarnoki hálót 
tépő s cenzori álnokságot kifigurázó 
önzetlen garabonciás él bennem örökké.
Bár hihető, hogy így csak a képzelet holtvize láttat 
néha: ilyen lehetett a hívők -  könyörtelen ifjú 
korodban kigúnyolt -  túl(e)világ-dadogása!

S most (mosolyogni kinek van kedve?), miként az elárvult, 
gubbasztunk egyedül, kérdőn, ki-ki szörny-nyugalomban: 
hogy lehetett erősebb a morbid besúgásra 
bujtogató sugallat? S  mondd, van-e percnyi nyugalmad? 
Májusi zápor s görcsöket oldó halk muzsikálás: 
égi Monostor zengő ostora tört sugarával, 
s persze, Mozart is -  „csak csecsemőé és a halotté”!

Hajdani „tiszták”/ Látnotok kellett volna az arca 
mázmosolyát, s fanyar ajkán szent remegés: hogy’ ölelt ő. 
Csendes eső kopogott kint, sírt a csatorna, miközben 
öklendezve (statiszta kerül mindig, ki beszervez).

*

Törődtek is azzal, ki a tisztább 
-  „egyik tizenkilenc, a másik eb” -  
s hogy valamennyien szint-ugyanazt 
a mérget isszák

történelmi konform
izmusok (neked
csak non komfort -  s balzsam a halál) 
kimagyarázkodnak olykor 
„még megkérdilkl: vers ez?” 
aztán RÖGVEST CSEND LESZ

törött sarokkal -  izmos sem valál -  
papírhalmon aludtál legrosszabbkor 
nem is unalmadban 
csakis a fájdalomtól

(„káposzta, káposzta, 
miattad leszek én 

kárhozva, kárhozva”)

Rózsasándor-vesztőhely korokba 
portyázó gyöngysoraidban undorodva 
kinti s lelki romoktól.

* Rilke: Ősz -  Szilágyi Domokos fordítása
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Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
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Plugor Sándor rajza Szilágyi Domokos Öregek könyvéből
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KÁNTOR LAJOS

K olozsvári este  Göm öri G yörggyel
Melyik kolozsvári este? Gömöri 

György ugyanis annyiszor já r t  ná
lunk, például mint budapesti bölcsész- 
hallgató, 1956 augusztusában, majd 
ismétlődően a Cambridge-ből érke
ző professzort üdvözölhettük itt, ba- 
rátilag -  hogy feltétlenül az évet és a 
hónapot kell megneveznünk (netán 
a napot is), m ert csak így tisztázha
tó mindenki szám ára az alaphelyzet, 
beszélgetésünk koordináta-rendsze
re. Tehát: 2011 szeptembere, valam i
vel tú l az iduson; még igazán nyíltak 
a kertben az őszi virágok. A meghí
vó: a Korunk Akadémia, a helyszín a 
Kolozsvár Társaság főtéri székhelye. 
Maga a beszélgetés, annak  első része 
közönség előtt zajlott, ám korábban 
(jóval e találkozó előtt) meg nyilván 
u tána elmondottak ugyancsak vissz
hangoznak ebben az elektronikus esz
közök mellőzésével készült rögzítés-kí
sérletben.

Az 1942-ben kiscserkészként te tt el
ső erdélyi utazás idéződik fel a költő, a 
műfordító, a m ár Londonban élő nyug
díjas professzor emlékeiből. Ez volt 
a legrégibb lecke szám ára az erdélyi 
(magyar) történelemből, de a táj emlé
két is megőrizte. Tizennégy év m últán 
-  m int utóbb kiderült, igencsak törté
nelmi időben -  jött hozzánk újra, a ku
ta tás szándékával, m ert m egragadta 
íiloszi-költői képzeletét Dsida Jenő lí
rája. Az anyaggyűjtés során többek
kel találkozott, például az Erdélyi 
Helikonban indult Létay Lajossal. 
Gyűltek a kiadatlan Dsida-versek, a 
„nyersanyag” a majdani egyetemi dol
gozatához; 1956 ősze azonban és ami 
rá  következett, elfújta a terveket. El 
lehet gondolkodni azon, hogy amikor 
Gömöri A  csendes Gyilkoson című sa
já t versét Kolozsvárt írni kezdte (1956 
augusztusában) és Budapesten befe
jezte (szeptemberben), a Gyilkos-tói él
mények megörökítésén túl érzékelt-e 
m ár valam it a készülődő változásból. 
M erthogy az erdélyi költészet két 
világháború közti hagyom ányaival 
összehangzón a népsors alapkérdé
sei foglalkoztatták, tagadhatatlanul. 
Érdem es kim ásolni Gömöri György 
első, Londonban 1958-ban megjelent 
kis kötetéből (no persze, nem m int 
korai remeklést) ezt a részletet:

-  Magyarnak rendelt kicsike népem,
ki élsz idegenség rengetegében,

s vagy, mint ama fenyves messzire zengő,
éktelen sorsán árva merengő,

vaj te is, kicsiny erdélyi népem,
váradi magyar és zajzoni székely,

ki még az anya nyelvét beszéled -  
meddig tart benned, meddig a lélek?

Fogyatkozó nép, nem süllyedsz-é el 
nagy idegenség rengetegében,

nem lép-é árral más elem nyelve 
féltett világod tóvá temetve?

A  vers második részében, a favágók 
emlegetése u tán  következik:

erőszak ellen bolydul az erdő, 
viharrá buzdul benne a szellő,

s hajlongva, zúgva mindenegy fája 
készül a harcra -  nem a halálra!

Ez a Virág-bizonyságban olvasha
tó költemény természetesen nem a 
Psalmus Hungaricus társverse -  jólle
het hazafisága nem vonható kétségbe. 
A Dsida-élmény végigkísérte Gömöri 
pályáját (jóval azután, hogy „A forra
dalom parittyája/belévágott a nagyvi
lágba”). A z Éjjeli vonatozás -  a szintén 
londoni, 1969-es, de a Szepsi Csombor 
Kör jelzetével kiadott kötetben -  nem 
éri fel a Nagycsütörtököt, de ez m ár 
más vers-minőség, m int a zsengéké.

-  Sokat utaztam  -  mondja Gömöri 
György, és ezek az utazások Oxfordtól 
Indonéziáig, Kaliforniáig, a cambrid- 
ge-i megtelepedésig, no meg a lengyel- 
országi kalandozások a világkultúra 
áramkörébe kapcsolták a Dsidánál le
horgonyozni akarót. Magától adódik a 
kérdés -  attól a meggyőződéstől hajt
va, hogy Dsida Jenő nem kevésbé je
lentős életművet hagyott ránk, mint 
a világirodalomban számon ta rto tt 
sok (nem magyar) kortársa: tud-e va
lam it a világ, legalábbis a versszerető 
kicsi világ Dsida költészetéről? Igenlő 
választ, ahogy sejthettük, a műfordító 
Gömöri sem adhat, bár ő -  mindenek
előtt Clive Wilmerrel társszerzőség
ben -  olyan angol nyelvű versköte
tek gondozója, amelyek által Radnóti 
Miklóshoz, József Attilához, Nagy 
Lászlóhoz, Petri Györgyhöz ju tha ttak  
közelebb az angolul verset olvasók.

A m agyar irodalom népszerűsíté
sében kritikusként is részt vállalhatott, 
a Books Abroad (Külföldi Könyvek) 
cím a latt indult, World Literature 
Today-ként (Mai Világirodalom) ki- 
teljesedett folyóirat felkért m agyar és 
lengyel szakértőjeként számos recenzi
ót ír t (és szervezett), többek közt erdé
lyi könyvekről. Ez az angol nyelvű lap 
korántsem a „futottak még” kategóriá
jába tartozott, hiszen az általa évente 
odaítélt díj akár a Nobel-díj előszobája

is lehetett -  am int ez például Czeslaw 
Milosz esetében történt.

Czeslaw Milosz hozzátartozik 
Gömöri életéhez, költői életművéhez. A 
modern lengyel versek G. Gy. által vá
logatott és fordított (Az ismeretlen fa. 
Occidental Press. Washington, 1978) 
antológiájában, több Milosz-vers olvas
ható, így az Oda októberhez. Ősz lévén, 
és közel 1956 októberének évfordulójá
hoz, idézzük be az utolsó szakaszt:

O te október.
Költészet, azaz mindenre-elszántság 

hónapja vagy,
Arra, hogy az életet minden

pillanatban újrakezdjük.
Varázsgyűrűt adsz, melyet

ha megfordítok,
A  szabadság láthatatlan

drágaköve fénylik benne,
0  te október.

2001-ben — abban az évben töltötte 
a lengyel költő 90. életévét -  Gömöri 
önálló Czeslaw Milosz-kötetet jelente
te tt meg (Ahogy elkészül a világ. AB
ART, Pozsony). Ennek a könyvnek a 
jegyzetében olvashatjuk, hogy G. Gy. 
1957 óta ismeri Miioszt, 1963-64-ben 
egy évet töltött mellette a kaliforni
ai egyetemen, Berkeley-ben. További 
lengyel vonatkozású információk: 
Zbigniew Herberttől is kiadott egy 
m agyar kötetet, Budapesten, 1999- 
ben (Az ízlés hatalma), fordítói mun
kásságáért két lengyel díjjal is ju ta l
mazták. Ugyanitt megtudható, hogy 
Gömöri fordít angolból (Eliotot, Dylan 
Thomast) és oroszból is. (Még 1965- 
ben Sulyok Vincével közösen Borisz 
Paszternák verseit tolmácsolta, egy 
washingtoni kiadású kötetben.)

Kis túlzással mondhatni: teljes mo
dern világirodalom. Élén persze a len
gyelekkel, akik Amerikában a leg
népszerűbbek közé tartoznak. És a 
magyarok -  akik persze távolról sem 
ilyen népszerűek. Érdemes hát rákér
dezni egy nemrég Budapesten ma
gyarra fordított, m agyar apától és 
lengyel anyától származó, lengyel pró
zaíró, Krzysztof Varga otthon nagy si
kerű útikönyvére, a (magyar címén) 
Turulpörköltre. Budapesti és m agyar 
vidéki élményeit írja meg benne a helyi 
viszonyokban igencsak járatos Varga, 
csípős kritikával, egyszerre kívülről 
és belülről. Gömöri természetesen ol
vasta a 2008-ben lengyelül, 2009-ben 
m agyarul megjelent kötetet, amelyben 
a könyveimet magyarázandó egy má
sik fogalom, a Turul-Cola is megjele
nik. Ha m ár magyar-lengyel ügyekbe 
keveredtünk, idézzünk be néhány sort 
Krzysztof Varga útirajzából:
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„A Turul-Cola mint ötlet pompá

san összeköti a magyar hagyományt 
(a turult) a kozmopolita környezettel 
(a Coca-Colával). A reklámügynökség 
»kreativjai« a Turul-Cola kitalálásával 
zseniálisan kapcsolták egybe a lokálist 
az univerzálissal. Ezzel az egyszerű fo
gással jelenítették meg a mai poszt- 
kommunista társadalm akat nyomorító 
bilincspárt: a globalista kapitalizmust, 
mely mindent felszámol, ami eredeti, és 
elszántan törekszik az egységesítésre, 
no meg a nemzeti hagyományt, amiből 
Európának ebben a részében képtele
nek kiszabadulni az országok. A hagyo
mány terhének kellene kiegyensúlyoz
nia a fejünkre zúduló tömegkultúra 
m onstrum ának terhét. Ehelyett mind a 
kettő lefelé nyom.”

Gömöri György kifejezetten jó 
könyvnek ta rtja  Krzysztof Varga mű
vét, ebben tehát egyetér
tünk, őt, m árm int G. Gy.-t a 
hagyományok (persze, nem 
a „turul” értelmében) és a 
modernség egyformán ér
deklik -  erre egész életműve 
példa. Kutatási területe az 
angol-magyar kapcsolatok 
a XVI-XVII. században, 
könyvet jelentetett meg az 
angol és skót utazókról a ré
gi Magyarországon; Erdélyi 
merítések címmel Kolozsvárt, 
a KOMP-PRESS Ariadné- 
sorozatában tanulm ányo
kat, esszéket adott közre 
2004-ben (a Báthoriakról,
Bethlen Gáborról, XI. Rákóczi 
Györgyről ugyanúgy ír ben
nük, mint Dsida-versekről,
Edgar Allan Poe és Dsida 
Jenő rokon témájú versei
ről). M egírta 1956-os em
lékeit (Az én forradalmam,
2006).

Amit ta lán  még nem ír t meg, de am i
ről érdemes kérdezni őt, az cambridge- 
i tanársága. Az erdélyiek (is) aligha
nem többet tudnak, legalábbis többet 
hallottak az am erikai egyetemeken fo
lyó oktatásról, tanár-d iák  viszonyról, 
m int a patinás Oxfordról vagy a Cam- 
parti „kulturális hídról”. Több mint 
harm inc év tapasztalatairól, a Darwin 
College-ról, a tanárok (sőt a nyugdí
jas tanárok!) megbecsüléséről szívesen 
beszél Gömöri György. Nem tudni, ösz- 
szeszámolta-e diákjait, akiket m agyar 
és lengyel irodalomra tan íto tt (nyil
ván többeket lengyelre) -  az elmondot
tak  alapján aligha voltak ezrével vagy 
százával. Az évente jelentkezők függ
vényében kezdődtek m agyar irodalmi 
foglalkozások, vagy m aradtak, folya
matosan, a lengyel órák, sajátos mó
don. Cambridge-ben ugyanis nem a 
nálunk megszokott előadás-szeminá
rium  rendszerben oktatnak, tanulnak, 
hanem  az egyéni foglalkozáson van a

hangsúly. A diák esszétémákat kap, 
egy tanéven belül 14-16 esszét kell 
megírnia, azt beszéli meg aztán  a ta 
nárával, negyedév végén a tan árje len 
tést ír  a diák munkájáról. A lazaság és 
szigorúság különös keveréke érvénye
sül, megbukni ugyanis nem lehet, a 
minimális jegyet mindenki megkapja. 
Feltételezhető, hogy olyanok választ
ják  valamelyik cambridge-i „college”- 
ot, akik valóban tanulni akarnak.

Cambridge csendes kisváros, különö
sen Londonhoz mérve. Gömöri György 
régebben sem volt ritka vendég az an
gol fővárosban. Amíg a Szepsi Csombor 
Kör létezett, vele is mindig lehetett ta 
lálkozni a köri összejöveteleken, olyanok 
társaságában, mint Cs. Szabó László, 
Szabó Zoltán, a náluk nemzedéknyi- 
vel fiatalabb kitűnő (a magyar irodalmi 
közvélemény által alig tudomásul vett)

költő, Siklós István vagy a publicista, 
prózaíró Sárközi Mátyás, a politológus 
Schöpflin György. A csapat m ára erősen 
megfogyatkozott. A világkultúra, a vi
lágszínház természetesen továbbra is je
len van -  a Londonba költözött Gömöri 
Györgynek nem kell unatkoznia.

A könyvtár, a British Library kínál
ja  kutatóra váró régi kincseit, és kiállí
tásokban sincs hiány. Ha pedig m ásra 
nyílik kedve a költőnek, az irodalom- 
történésznek -  ott az utazás lehetősé
ge. Mint félszázad óta folyamatosan.

Ui. 2011. szeptemberi beszélgeté
sünk záróakkordjaként kézhez vehet
tem George Gömöri Polishing October 
(Október fényesítése) című köteté
nek dedikált példányát, a szerző és 
Clive Wilmer „angolosításában”. G. Gy. 
egyik újabb u tazásának bizonyítéka ez 
a könyv, most a szigetországban.

GÖMÖRI GYÖRGY
S S

Őszi magánbeszéd
Dércsípett almák fanyar édességét 
dicsérem most, ebben a lassú őszben, 
mikor a kristálytiszta levegőben 
(amit csak néha szennyez avar

vagy rőzsefüst)
hallani vélem vadludak gágogását, 
s az autópálya tompa zümmögését, 
ha függönyszárnyat lebbent

könnyű szél -

dércsípett almák fanyar édességét 
kell dicsérnem, hiszen ha jön a tél, 
milyen emlék melenget majd

titokban?
Ha vallanom kell, hová tartozom, 
elmondom: abból adtam,

amit hoztam.
Az almafát meg nem tagadhatom.

*
Odaszerűség Angliához
Hol oly sok éven át 
hörpöltem drapp teát -  
te régi, hű barát, 
sziget s vár: Anglia.

Fényeid, színeid 
oly ismerősek; itt 
majdnem itthon vagyok: 
vendéged, Anglia.

Oxford befogadott,
Cambridge pályát adott, 
s Londonból lett Mari -  
köszönöm, Anglia.

Rétjeid színe zöld, 
s csodálj virág-özönt 
át minden évszakon! 
kertország-Anglia.

Tornyos kastélyaid 
bejártam, s partjaid, 
hol sziklán ül sirály -  
kalandom, Anglia.

S bár idegen vagyok, 
s létem más-állapot, 
eltűrik angolok -  
mert bölcs vagy, Anglia.

Hogy még hány éven át 
iszom tejes teát -  
w h o k n o w s ? - d e e z a z  óda 
hálám csekély adója.

Párizsi pillanatkép
egy szemüveges fekete lány 
arcán felfénylő mosoly -  
elnyílt rózsaszín ajakkal 
úgy olvas a metrón 
mintha templomban várna 
az Úrfelmutatás személyes 
csengettyűszavára
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TO M PA A N D R E A
*

Évnyitó fent Kolozsvárt
Csak egyet tudok: hogy amikor reg

gel 11-kor nagy kikenve beülök a kevély 
auditóriumba, ég nagyon a gyomrom, de 
mint pokol, s szédülés is fog el, félmá
zsás pilláim folyvást ólomnehezékkel 
csukódnak le.

Tegnap megvolt az évet nyitó bál a hí
res New-York szálloda báltermeiben, mit 
mindenki csak Nyehónak mond, ahol 
külön külön avatódtak az orvos, böl
csész, jogászhallgatóság és természet- 
tudományi diákseregek, hogy egy tűt 
nem lehetett leejteni egyikbe se, tánc is 
volt. Mert New-York az egy hatalmas vá
ros, ez pedig itten egy divatos kávéház, 
a Nyehó. S hajnalfelé alig találtam ko
csit, hogy haza szállítson, illetve a szál
lásomra, mert a haza, édesanya puha 
karja, amivel felrázza nekem a jó hű
vös dunnát, amikor ilyen férfiasán reg
gel ágyba térnék, ez mind már messze 
került. Özv. Szandtnerné, a szállásadó, 
aki apám embere, mert a férje örökösö
dési pőrét ő intézte volt, riadtan dugja 
ki főkötős fejit a hálószobából, kezdi in
gatni, hogy ezek szerint már meg is van 
kezdődve a diákélet, utalva a korai idő- 
re s talán a férfiállapotra, miben en
gem talál. Meghagyom, hogy nekem biza 
11-re a díszterembe kell lenni kimosd
va. Nem fogok reggel kocsit, hogy leg
alább addig bűnhó'djek, míg fel nem érek 
a Wesselényi-utcából. Az őszi napsütés 
erősen s szúrósan tűz a fejemre, mert bi
zony már szeptember 16-dika lett, amit 
én úgy vártam, hogy hiszen akkor most 
elkezdó'dik az én független diákéletem, 
mi által rálépek a saját életemre, s ez 
az én másadik független napom, mert 
tegnap délre érkeztünk. S ez a máskor 
gyengéd napocska nekem nagyon szúr
ja a gálád éjszakától és ki alvatlanság- 
tól könnyedzó' szememet. Minden han
gos beszédtől s utcai árusok kiábálásától 
hasogat a fejem.

Csakhogy az én független napom még
se ott kezdődik, ahol én szerettem volna, 
minthogy apám tartja a szavát s nem en
ged se Pestre, se Bécsbe. Ezért aztán én 
meg se nézem magamnak ezt a várost, 
hol majd öt évet kell lakni s tanulni. 
Csak magam elé tekintgetve jöttem az 
állomásról is, mint kinek mindegy, ho
vá került a száműzetésbe. Fedett kocsit 
vettem az állomásról fehér lóval, mitől 
anyám oly babonásan fél, hogy szeren
csétlenséget hoz, de én nem törődök vele, 
s a sorsot is csak ingerelni akarom, mert 
nekem már úgyis megvan az én szeren
csétlenségem. így ringat engem befelé a 
városba az önsajnálatom. Fedett kocsit 
veszek, hogy e város ege s napja is men
tői később lásson meg engem. Se nem 
Bécs, se nem Pest, hanem valami unal
mas s magakellető ipar- vagy hivatal
nokváros lessz ez, gondolkozók, ki magát 
legfőbb fővárosnak s szellemi köldöknek 
mondja magát itten Erdélybe. S ki tudja, 
az egyeteme is mily sóhivatal, s posvány, 
s kik nem kellenek Pestnek, azok van
nak lekűldve tanítni. Igen ül egy gom

bóc a torkomban összegyűlve, mit mind
közönségesen úgy hívnak: harag. Tudom 
én. A tegnap-, illetőleg ma éjjeli dol
gok is ez miatt is történtek így. Bezzeg 
Budapesten az máshogyan lett volna, ha 
én ott látom meg gólyaságomat. Az egy 
ünnep. Ez itten egy gyász nekem.

Minden esetre mostan frissen mos- 
va-vasalva, úgy érkezek az ünnepélyes 
megnyitóra, mint igazi dzsentri-fiú, ki 
átmulatta az éjszakát, s most pár órát hi
vatali állásában tölt, hogy onnnat egye
nesen megint beomoljon a maga-felejté
sével megajándékozó éjszakába. Szinte 
látom, hogy kerekes targoncán gurít
nak mint nagybeteget frissen készült 
egyetemi öltönyömben az Auditorium 
Maximumba, azt a nagy dölyfös alakot, 
ki voltam s ki nemrégiben még olyan áb
rándosán tekintett az ő boldog és szabad 
életére. S ki mostanra leginkább egy ra
kás kocsonya lett.

A terembe vagy én érkezek korán, 
vagy nem fogtak még hozzá a beszé
dekhez, mindenesetre még kevesen ül
nek, szétszóródván, egymástól el szige
teken. Pedig tegnap ugyanezek a fiúk 
milyen nagy barátságba voltak éjszaka! 
Lehorgonyzott fejek, világító fehér mel
lényben, árulkodón szürke arccal ülnek 
mind.

Helyet foglalok, hátrébb felé, szélre, 
hová szoktam volt a gimnáziumba is, ab
ba a jó védett beárkolásba, hol az ember 
se nem látszódik, se nem túl szemkiszú- 
rón leckét nem tudván hátra menekült. 
Nem merem a fejem a padra hajtani, ah
hoz én már egyetemi hallgatónak vagyok 
titulálva, csak le húnyom a szemem és 
oda képzeltem magam a crkvenicai ten
geri fürdőbe, hová a nyáron mentünk, a 
finom langyos smaragd színű vízbe, há
tamon lebegve, magam alatt az opál s 
tejes testű medusákkal, mik oly szépen 
és céltalan szállanak a tengerben. Ez a 
víztükrön lebegés az én gyógyszerem és 
boldogságom. En mindég egy víztükrön 
fenn maradva képzelem el a határtalan 
boldogságom, miben szó szerint úszik 
benne az ember. Mert ezzel próbálom vi
gasztalni magam mostan, és elnyomni 
testem émelygését. Hogy engem ez a jó 
hideg sós víz kigyógyít bajomból.

Most ráadásul meg lessz nyitva az 
egyetemi év, ahol én, ha minden vizsgát 
el tudok is időre végezni, öt évig fogok 
vesződni. Még egy év kórházi gyakorlat. 
S akkor következik még az önkéntes ka
tonaév, mi tudvalevőleg oly önkéntesség 
minekünk férfiaknak, mint itten nekem 
ez a város. Mert férfinak kötelező sor alá 
menni, csak úgy van nevezve, freiwilli
ge. Hogy az ember önmagától vállalja a 
szürke posztót. Hát ezt akartam én, kér
dezem. Ezt a várost s ennek az univer- 
sitasát. Öt év száműzés. De nem tudok 
a gondolatomon végig haladni, mert az 
émelygés, a gyomorbéli pokol folyton köz
beszól és a test magára vonja a figyelmet 
a szellemi gondolatról. Hát miért kellett 
ezzel a testtel ezt tenni tegnap éjjel s így

tetemesen lerontani. Hogy tulajdonkép
peni szándékom csak az lehetett, kezdek 
gondolkozni, hogy a gimnáziumot bevé
gezve valami gazdag s nagy városban él
jek, tandíjak, mert úgy kell. Apámtól s 
háza fedelétől távol, ha lehet. Egyik fő 
város sem sikeredett, mert apám meg
tagadta tőlem. Vajon magamnak kel
lett volna nekivágni, egyedül, kérdem. 
Akkor most itt vagyok, betegen s máris 
gyötört testtel, és magam iránt undorral 
s keserűn, Erdély fővárosában az ő szava 
szerint. Mi nem is legszebb város, mert 
abban Nagyszeben vagy Brassó akkor 
már inkább. Bár mi csak egy alkalom
mal tekintettük meg eddig. Na s akkor 
tessék. Lessz rá öt kerek esztendő, s hat 
is, hogy én megnézegessem. De hogy én 
orvos akarnék-e lenni. Ezt magam sem 
értem, hogy miért épen ezt írtam ak
kor az apámnak. Hogy egyetem muszáj, 
azt mindég is világossá tette előttem, s 
úgy is van, szokás a mi családunkban, s 
a gimnáziumból is majd mindenki ment 
valahová. S hogy ez nekem kötelező, tu
domásul lett véve. De orvos, kérdem. 
Hát minek, kérdem. Volt-e ilyesmi a csa
ládban, kérdem. Nyilvánvaló dolog, hogy 
nem. Csak épen őellene. Lehet, az orvosi 
az inkább egy hivatás, mint az ő jogászi 
s jegyzői élete. Mit tudom. Mikor kezdek 
inkább belegondolni, egyáltalában sem
mi hívást nem érzek magamban.

Befelé jőve az egyetem kapujában lá
tok egy nagy veres plakátos hirdet
ményt, hogy ki katonaorvosnak kötelezi 
magát, honvédorvosnak, annak az ál
lam ilyen meg ilyen ösztöndíjat ad, évi 
ezer és kétszáz koronát, továbbá fel men
ti a leckepénz alól, hat ezer korona ár
ban, illetőleg maga fizeti meg helyette 
s még a szigorlatát is téríti, amennyi
ben az legalább C. L., Cum Laude. Ez 
egy olyan javaslat a miniszter részéről, 
a milyen most lett kiírva előbbször, írja 
nagy betűvel, idén az első év. A hirdet
mény afféle toborzó jellegű. Ezek szerint 
nagyon kell a katonaorvos, kezdek gon
dolkozni, senki nem akar annak men
ni vagy háború lessz, tán azért, mit tu
dom én, nem olvasom én az újságot, hogy 
értsem. Viszont miért szemem meg akad 
rajta, hogy ki tudnék szabadulni apám 
elszámolása alól, ha jelentkezek. De váj
jon ad egy, van-e nekem ilyesmire bátor
ságom s hajlandóságom az önálló életre, 
ad kettő, akarom-é azt, hogy katonaor
vos legyek. Mert az önálló élet mekkora 
küzdés volna, kérdem, s én arra volnék- 
e alkalmas.

Mind ezek a híg gondolatok a tenger 
tükrén lebegő fejemben úgy keringenek 
lassan, szúrósan s cél nélkül, tehetetle
nül, mint ama medusák, melynek nyá
ri csípése még mindig veresen látszódik 
a bal lábam szárán. Nekem a katonaor
voslásról, s arról, hogy miképpen gyógyít 
egy orvos a háborúban, semmi fogalmam 
nincsen, minthogy az orvoslásról sem ál
talánosságban, de lőtt vagy szuronnyal 
okozott sebek, sebláz és gennyedző ke
lések képe zavarni kezdik lebegésem és 
apai ellenőrzés alól való kikerülésem 
iránti vágyamat, s álmodozásom a sza
badságról véres sebekkel s harcmezőn 
hősi halált halt katonák elrettentő ké-
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pével ér végett. Mert mégis csak foghat
nám magam, s megyek Pestre, s kérem 
ezt a stipendiumot s állok be katonaor
vosnak. S ha nem úgy teszek, akkor ma
gamat kell csak okolni. S a hogy itt vá
rok a meleg, napsütéses terembe, miben 
minden tagom egészen szertefolyott, vá
rom, hogy kezdődjék nekem az új életem, 
tudom, hogy se bátorságom, se k itartá
som, se önmagamhoz való szigorom ne
kem ahhoz nem lessz, hogy én elmenjek 
katonai orvosnak s magamat ösztöndíj
jal ellássam s otthonról kiszabadítsam. 
Hogy én örökké ez a lusta s kényelmes 
diák leszek, ki délre nagy nehezen ki- 
mosdik az éjszakai életéből, mint ma is.

S akkor már nem a tenger könnyű, 
sós vizén a lebegés hullámzik énben- 
nem, hanem az a nyári este, mikor az el
vonuló dagály után végigsétáltam mez- 
téláb a köves parton, a kihányt tengeri 
csillagokat, kagylókat, rákféléket meg 
minden furcsa, soklábú s fej nélküli élő
lényeket bámultam, kik ott fognak szá
radni és pusztulni, hacsak valami nagy 
hullám be nem sepri ó'ket vissza a ten
gerbe, hogy aztán tovább sodródjanak, 
lebegjenek, adják meg magukat a nagy 
végtelen víz akaratának. De hogy nekik 
épen úgy nincs meg a saját akaratuk, 
mint énnekem, s én is afféle fej nélküli 
állat s kagyló volnék. Mind forgatom el
mémben a szegény tengeri lények sorsát

s abban reménykedek, hogy ebből aztán 
valami nagy elhatározás születik ben
nem az előttem álló öt évre nézve. Hát 
hogy én nem ilyesmi váljak mégse.

De hát nemigen született meg itten 
semmi. Csak hogy kisdég szűnik fejem 
hasogatása s gyomromban a pokol, mi
kor e képeket nézegetem a fejemben.

Akkorra aztán már eléggé megtelik 
a terem. Meglepve látom, hogy akad né
hány nő is! Ez még nem is jutott eszem
be, hogy hiszen most már nők is járhat
nak s egy osztályba a fiúkkal! A hosszú

asztal mögé sorba bejönnek a professzo
rok a talárjukban s magistrátus láncok
kal, mind nagy tisztes szakállal s bajusz- 
szal, egyik sem csupasz arcú.

A levezénylő professzor, ki nem mu
tatta  be magát, előbb üdvözöli a hallga
tóságot, aztán bejelenti mint örömhírt, 
hogy ebbe a tanévbe a Ferenc József 
Tudomány Egyetemen mindösszesen 
kettőezer és 359 hallgató lett beíratva. 
Ki emeli, hogy ez ötvennel több, mint a 
tavaly évbe. Es hogy az egyetem népsze
rűsége egyértelmű ilyen módon, egyre 
több fiatal tehetséges embert vonzanak 
a tudományok, s a tekintélye is nagy 
mértékben növekszik, idelent, az ország 
másadik egyetemén is. Ugyanakkor ki
hangsúlyozza, hogy a másadik félévi be
iratkozások mindig sokkal, egy-kettő 
százzal is elmaradnak az első félévi mel
lett, mely a vizsgákon való meg nem fele
lősi mértéknek mutatója.

Akkor aztán fel van említve nagy ha
tásszünettel, hogy tavaly „Keleti diplo
magyárnak” nevezte a fővárosi rector 
egyetemünket. A főváros magatartá
sa elfogadhatatlan az ország másadik 
egyetemével szemben, s ezt így mond
ja: Budapest a mi egyetemünk inferi- 
oritását hirdeti. Nem is beszélve Bécs 
megvetéséről minden iránt, mi magya
rul foly. Wien-nek mondja s ezzel hang
súlyozza, hogy az minekünk egy idegen

hely. Ekkor lehet érezni, hogy a terem
be kezd a feszültség gyülemleni. Mindég 
emlékezzünk, folytatja a szónok, Mária 
Terézia királynőnk oly igen jellemző 
nagylelkű cselekedetére, mikor Wien bu
jakórral és egyéb nemi betegségekkel 
fertőzött s kicsapongó életet élő nőit ez 
a szigorú erkölcsű uralkodó asszony sze
kérre rakja s egyenesen Magyarországba 
küldi s itten szétszórja, hogy az osztrák 
férfiakat többé ne szennyezzék ilyesmi
vel. így részesülhettünk a jótékony oszt
rák kegyekben mi magyarok Győrött,

Komáromban, s Temesvárt is, hogy itt 
minálunk, Erdélyszerte se legyen hiány 
a kórból. Ha nincs az osztrák jótékony
ság, mi itt maradunk egy csepp lues nél
kül! A teremben derültség kezd támad
ni s kacarászás. A beszédnek ez a lázító, 
osztrák ellenes szelleme azonban gyor
san abbamarad és következtetések nem 
lettek levonva.

Fel említi, hogy nemrégiben mi tör
tént: a budapesti egyetem rectora, 
Heinrich Gusztáv ismételten azt mon
dotta az ünnepélyes beszédében, hogy 
„a távol Keleten vígan működő diploma
gyár” volna a mi egyetemünk. Tehát mi 
Budapest szemében távoli s vad, civili
zálatlan rézbőrű népek volnánk, kik ta
nítványainknak ingyen osztogatjuk az 
egyetemi okleveleket s a diákságot csu
pán hazafias érzelmekből indulva csá
bítjuk ide, hogy ki erdélyi, annak márpe
dig ide kell bejönni tanúlni, s nem mert 
ez itten a tudománynak a fellegvára. A 
budapesti rector úr szerint ugyanis itt 
hetes száz és 18 doktori oklevél lett az 
illető évben kiosztva, míg a fővárosban 
csak négyszáz 83. Ez már igaz! -  csattan 
fel a szónok. S hogy vájjon ebből az kö
vetkezik-e, hogy minálunk ingyen mérik 
a doktori címet, kérdezi. Ekkor hozzá
teszi, hogy az itt kiadott diplomák több 
mint három negyede jogi doktori diplo
ma, nem orvosi. (Ezt feltűnő hangsúllyal 
van említve, tehát hogy az orvosi dip
lomákat védelmezve.) Ekkor elmondja, 
hogy Erdélynek a maga culturáját, ér
telmiségét és tudományos életét kell sa
ját erőiből megteremteni a honi egyete
mén, melyhez szükség van egy új tudós 
nemzedék felnevelésére, szellemi emel
kedés miatt. Úgy véli, mind ez az álta
lános fővárosias megvetés nyilvánulása 
az elmaradottnak és culturalatlannak 
mondott s barbár Erdély iránt, és egy
ben a mi tudomány egyetemünk iránt is, 
melyet egy budapesti köztiszteletben ál
ló tudós Organisator, az egyetem legfőbb 
méltósága, azaz rectora nem átall nyil
vánosan is kifejezni.

— Mi tehát vad kelet népei lettünk a 
fővárosok szemében. Igenis! Vállaljuk! 
-  csattan fel a szónok. -  Oly elvadultak 
volnánk, hogy a mi egyetemünkön szi
kével való sebészeti beavatkozást s a 
törvény erejét tanítjuk meg hallgatósá
gunknak. Mert ezekben a szent eszkö
zökben hiszünk s erre esküdtünk fel a 
magyar Szent Korona nevében. Lehet, 
Budapesten s Wienben kézrátételt, fáj
dalom nélkül való kuruzslást s katolikus 
gyónást részesítnek előnyben.

Nem egészen fogom fel a beszédnek 
ezt a szimbolikus fogalmakkal való do- 
bálódzását.

Ez után nyomatékosan kéri, hogy 
a budapesti rector nyilvános levél
ben kérje az egyetemünk bocsánatát. 
Budapest kérjen bocsánatot a megsér
tett Kolozsvártól. így mondja, kemény 
szókkal. Igen nagy csend állott be.

Majd emlékeztet arra, hogy a tudo
mány nem ismer vallási különbségeket, 
minden nemzetiségre nézve befogadó, s 
a Ferenc József Tudomány Egyetem hét 
nemzetiség és vallás befogadója, feleke-

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

zeti különbségek nélkül. Ilyen módon ez 
az universitas az ország egyes számú tu
dományos empóriumává emelkedik (ek
kor fel ismerhettem apám gondolatját), s 
ebben a mi egyetemünk felette áll a bu
dapesti katolikus egyetemnek. Akkor 
már kezdek is megvilágosulni. S nem ta
gadom le, kezd a beszéd érdekelni.

Továbbá azzal folytatja, hogy az egye
temek meg ítélése nem subjectiv véle
ményeken múlik, hanem a tudományok 
objectiv fejlesztésében elért eredmények
ben. S ó'szerinte természetes dolog a tu
dományban folytatott versengés, hiszen 
mindenki, ki annak szolgálatára eskü
dik, elébb akarja megvalósítani célja
it, korszakos felfedezést tenni és a többi, 
így állítva a maga oldalára is a tanulni 
vágyókat.

A szónok ekkor egyre nagyobb váda
kat kezd emelni előbb az állammal, osz- 
tán a várossal szemben. Elmondja, hogy 
az államnak nagyobb cél egy félmilliós 
ménló beszerzése a nemzeti vágtákra s 
annak futtatása versenyeken, mint va
lamely tudományos kutatás subsidiumá- 
ra kó'lteni, s hogy bármely sportverseny 
nyertesének magasabb a jutalma, mint 
egy medikus éves ösztöndíjjazása. Itt 
olyasmire lett célozva, mit én nem pon
tosan értetek meg, mert a lóversenyek 
állami támogatásával igazán nem va
gyok tisztába, de millió korona lett em
lítve. Erre a terem kissé visszahököl, 
hogy ily tetemes összeggel van támogat
va egy ló vagy sportman. Viszont kieme
li, hogy a város részérói úgy szintén so
ha nem találkozunk azzal, hogy néhány 
fillér lenne tudományos célokra hagyo
mányozva, a hogy ez a civilizált Nyúgati 
országokban szokás, pedig a szónok sze
rint a culturaban való haladottság mu
tatója épen ez volna. S hogy e város se 
meg nem becsüli, se nem büszke ezen ve
restéglás ajándékra, amit kapott. Tehát 
hogy az egyetem épületeire.

Továbbá kiemeli, hogy az elmúlt 
majd három évtizedben megépült e 
város valamennyi gyógyintézete, az 
Orvostudományi Kar épületei, kórházai, 
szemészeti, bőr- s nemikórtani, sebészeti 
és a többi klinikák és intézetek, s példá
nak okáért az Ideg- és Elme Gyógyászati 
Intézet nyolc külön épületben helyezte
te tt el, s az épületek közti területek is 
parkoztatva lettek. S hogy meg lett újít
va az Országos Karolina kórház is majd’ 
hatszáz betegággyal s több mint nyolc 
száz helységgel, mi a magyar államnak 
4 millió s még valamennyi koronájába s 
28 fillérjébe került. A szónok a számot 
is fejbó'l mondja, nem papírból leskel. 
Megettem kisdég nevetgélnek a 28 fillér 
hallatán, hogy az vájjon mit te tt ki, tán 
néhány kó'művesnek az ebédjét s pohár 
borát. S hogy mekkora tetemes fejló'dés 
állott be úgy az egyetemi, mint az orvo
si intézetek s kórházak szempontjából, 
a város ennek dacára sem adakozik az 
egyetem részére, és elébb örököl egy va
dászati társaság valamely jelentó's nobi
listól adományt, mint a Ferencz József. 
Ezt a beszédet édesapám nem méltány- 
latta volna a vadászati példa miatt, én

viszont igencsak. Akkor kezdek gondol
kozni, hogy a szónok bizonyára az orvos 
karból van, hogy igy ismeri s dícséró'leg 
említi az itteni orvosi intézeteket. Ezt 
követó'n még tovább szapulja a városnak 
a magatartását az egyetemmel s főleg a 
kórházakkal s intézetekkel való viszony
latában, mi nekem igencsak innyemre 
van. A várost bezárkózottnak, s a hala
dást nem szolgáló, külsőbb utcáiban sá
ros falúnak mondja. Látom, akad ki fejét 
ingatja e szók hallatán.

A szónok higgadtan adta elő ezt a 
hosszú s tüzes beszédet s én máris el- 
csodálkozok, hogy milyen nagy politi
kusi versenygésbe cseppentem egy meg
nyitó beszéd által.

Ez után a beszélő felkéri Rector urat, 
bizonyos Udránszky László egyetemes 
orvosdoktort, az élettan tanárát, és fel 
lett sorolva összes tisztsége és tagsága, 
mi hosszú percekig úntatja a hallgató

varga Hajdú István: Judit

ságot, hogy tartsa  meg székfoglaló rec- 
tori beszédét. Akkor tudom csak meg, 
hogy az egyetem minden évben más rec- 
tort nevez ki, tehát e tisztség egy évig 
tartható. Rector úr megköszöni Lechner 
Károlynak, az Ideg- és Elme Kórtani 
tanszék vezetőjének a szép, hazafias be
szédet. Akkor tehát Lechner Károlyra 
úgy kell nekem tekinteni, mint leendő 
tanárra. Ez a Lechner budapesti, súg
ja oda az ajtóban álló tiszt, ki közelem
ben van, egy kisdég idősebb férfinak, 
ki talán tanársegéd lehet, ilyesmi for
ma. Ezen nagyon is csodálkozok, mert 
épenséggel Budapestet szidta meg. Meg 
Kolozsvárt is, az már igaz. Érdekes alak 
lessz.

A rector ekkor a pulpitushoz emelke
dik s bejelenti, hogy székfoglaló beszédét 
„Az élet határai” témában fogja megtar
tani. Előbb elmondja, hogy mostani tu 
dásunk szerint a Venus és Jupiter boly
gókon közepes hőmérsék uralkodik, a

bolygók tekintélyes részén 40 Celsius 
fok állapítható meg, de a sarkoknál ke
vesebb, s ezt azt jelenti, hogy a szer
ves életnek kedvező feltételeket nyújt. 
A Marsz felületén általánosan 10 fok a 
temperatúra, de elképzelhető ott is és 
holdjain is a szerves élet.

-  Azonban mivel ezt nem áll módunk
ban részletesen kutatni, most fordít
suk tekintetünket a Föld felé -  mondja. 
-  Vájjon -  teszi fel a kérdést a szónok -  
meddig elég az az energia, a mely a földi 
életünket biztosítja. A szerves élet négy 
legfőbb eleme az oxigén, karbonium, hid
rogén és nitrogén, magyarul éleny, szén, 
gyulany és a légeny, melyek közül a „föl- 
döny” — mert szánt szándékkal avagy vé- 
letlenségből így mondja -  az oxigén és a 
karbónium apad. -  Kisdég nevetés tá 
mad a földöny hallatán. -  Ez az apadás 
azonban nem oly mértékű, mint egyes 
tudósok feltételezik és vele a tudatlan 
népet világvégével riogatják. Ugyanis a 
tartalékok enormis méretűek.

De ezen a ponton bukhatott le a fe
jem, mi a pad megett nem talált támasz
ra, ugyanis a következő pillanatban már 
úgy kezdődött a mondat, hogy „berekesz
tésül”. Udránszky rector úr beszéde bi
zakodással ér véget, hogy a szerves élet 
a földön még határtalanul, beláthatatla- 
nul hosszú ideig lehető lessz, és mind az, 
mit az emberi tudás és cultura felhalmo
zott, s a melyet a tisztelt ifjú hallgatóság 
gyarapítandó lessz, nem pusztulhat el.

-  És most -  végezi be beszédét -, hogy 
ennek az ősi magyar városnak polgára
ivá válnak, joggal fejezhetjük ki remé
nyünket együtt, hogy el fog következ
ni hazánk önállósága és függetlensége, 
ha mindenki a szellemi törekvések sorá
ba áll és a művelődés és szakképzettség 
megszerzésén fáradozik.

A beszédet nagy taps követi, csak épen 
nem tudom, minek szólott, a nagy politi- 
cusi reményeknek avagy inkább csak a 
szokás kérte.

Mikor lenézek ébredésem után az előt
tem lévő komor, setétbarna tanulói pád
ra, egy kicsi füzetet találok arccal lefe
lé fordítva. Azt hittem, hogy időközben 
mindenkinek az asztalára került ilyesfé
le füzet, melyet majd a soron következő 
egyetemi eligazításon hasznosítunk. De 
akkor látom, hogy csak nekem van, meg 
több sorral lejjebb még egy fiatal em
bernek. A könyvet felfordítva leolvasom 
a címet: „Alcoholismus és társadalom”, 
szerzője pedig Stein Fülöp. Nem tudtam, 
hogy hogyan került ide, s miért. Akkor 
kezdek kicsit jobban magamhoz térni és 
kapisgálni, hogy ez a füzetke netán cél
zásként lett idetéve a tegnap éjszakára 
és mostani elszenderülésemre. De senki 
rám se hederít, nem tudom, ki lehetett. 
Hirtelenjében nagyon kezdem szégyell
ni magam, de haragot is érzek, hogy így 
nyilvánosan ki merte valaki fejezni a vé
leményt énrólam. A füzet épen belefér a 
zsebembe, nem akartam  otthagyni szé
gyenszemre, mert az még jobban szemet 
szúr, de eltökéltem, hogy a szemétbe ha
jítom.

Ez után következik egy rövidke szü
net, amíg átérünk már a saját előadó

» » » » » »
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termünkbe, ahol ki lett írva, hogy előbb a 
dékán úr, majd egy hallgató ta rt eligazí
tást.

A dékán úr eligazítása az általános 
egyetemi félévről szól, és a tanulói és vizs
ga szabályzatról, amit el olvashatunk az 
Egyetemi Szabályzatban, melyet a quaes- 
turában kaptunk a felvételi beiratkozás
kor. Minden nagyon rigurózusnak hang
zik, s kisdég meg vagyok ijedve.

Dékán úr közöli ennek utána, hogy most 
pedig a legjelesebb diák a másad évről fog 
tájékoztatást tartani főképen a várost il
lető dolgokban, s hogy valamennyi kérdé
sünket hozzá intézzük. Kicsi szünet kö
vetkezik, akkor belép a bizonyos eminens 
hallgató.

Akkor aztán lett nagy meglepődés, bár 
senki se mutatja, és ül némán a padjában. 
Hogy ez az egyetemi polgár, kit elmenő
ben Dékán úr úgy nevezett meg, mint leg
jelesebb másadista diákot, ki remek dolgo
zatával első helyezést nyert az általános 
hallgatói versenyben a facultasok közt, 
ugyanis ezen díjnyertes medicus nem más, 
mint egy nem túl magas, általános testfel
építésű, nem kellemetlen, ám nem is túlon
túl megragadó arcú nő. Nem írom le az ál
talános impressiomat róla, mert nem is 
tekintek rá nőként, ámbátor külleme nem 
túl érdekes a számomra, és alakja sem 
eléggé hatásos férfi szemszögből tekintve. 
Viszont nagyon értelmesen beszél és ha
tározottan, hasznosan és komolyan. Nem 
dicsekedik kioktatólag a tudásával, mit 
részben biztosan könyvekből vett, mint
hogy időnként fellapozott egy afféle városi 
reiseführert. Említést tesz szolid kávéhá
zakról is, de ezeket csak futólag, s szigo
rún megjegyezi, hogy egy komoly medikus 
hallgatónak ilyesféle szórakozásra nincsen 
ideje, mert sok a lecke. Jól beszél, határo
zottan, bele néz a férfi közönség szemébe, 
minthogy kilencven öt százalékban itt fia
tal férfiak ülnek vele szemben, s mindösz- 
sze vagy fél tucat nő. Most előbbször kel
lett gondolkozni nekem azon, hogy ezen az 
egyetemen nők is tanulnak, értelmes és 
ambiciós polgárlányok. Még szónok is le
het belőle. Látszódik, hogy ez a leány is 
rá talált a hivatására, pedig nem is épen 
arról beszél, hanem hogy hol lehet étkez
ni olcsón és a Diákasztal mikortól vehe
tő igénybe, meg a szállásokról s a többi. A 
tanulmányokról keveset, inkább, hogy ki
nél lehet consultatiókat hallgatni, s hogy 
minden tárgyból van egy ingyen előadás, 
amivel ki lehet egészíteni a tudást. S ho
gyan kell vizsgára alaposan fel készülni. S 
akkor egy keveset arról, hogy mely nehéz 
vizsgálatok vannak első évben. De ahogy 
tisztelettel erről a diák életről beszél előt
tünk, átvillamozza az embert a tanu
lás iránti vágy, mit én pedig olyan ritkán 
éreztem egész életembe. Úgy beszél, rigu- 
rózusan s nyugalommal, az ember tisztára 
megfelejtkezik arról, hogy végső soron ez 
egy nő. Csak ne járna szegény oly csúnyán, 
katonásan, lábát csapva, mint kinek min
den áron határozottságot kell mutatni.

Részlet a Fejtől s lábtól című készü
lő regényből

SIGMOND ISTVÁN

Az utolsó álom
Molekulák 15.

Az etető az a dromedár, aki kivé
telesen magas juttatásért eteti a fal
hoz bilincselt sorozatgyilkosokat, 
reggel, délben és este. A dromedár- 
nak nincs szabadnapja, megtiltot
ták, hogy beszélgessen a rabokkal, 
azok kérdéseire sem válaszolhat. 
Bemegy a cellába, int, hogy szájat ki
nyitni, és nekifog etetni. Időnként az 
elítélt megszólal, hogy „ezt nem sze
retem”. Ilyenkor kap két pofont, egyi
ket tenyérrel, másikat visszakézből, 
nem túl nagyokat, mert kínozni szi
gorúan tilos, de ha a sorozatgyilkos 
tovább makacskodik s nem hajlandó 
kinyitni a száját, a dromedár lendü
letet vesz és térddel belezúdul az il
lető gyomrába. Ezután a száj mindig 
kinyílik. Általában eseménytelenül 
telnek a napok, semmi varázslat, hó
kuszpókusz, hittanóra meg ilyesmi, 
a rabok egészséges, falakat dönge
tő erővel fel-felordítanak néha, hogy 
a hangszálaikat edzésben tartsák, 
persze az is lehet, hogy valami bajuk 
van, de ez senkit sem érdekel. Azt a 
hétfői napot viszont még sokáig szá
mon fogják tartani -  ha a közel-vagy 
távoljövőben egyáltalán lesz ki emlé
kezzen rá a környéken - , amikor az 
1167-es cellában igen különös módon 
bomlott fel a törvényes rend. A dro
medár aznap is a megszokott időben, 
este fél hétkor lépett be a cellába, ke
zében az 1167-es rab vacsorájával. 
Amikor beintett, hogy szájat kinyit
ni, az elítélt ajakán megjelent egy 
apácás mosoly, a földön kívülről ér
kezők fajtájából, s mintha azt mond
ta volna, hogy „mennyből az angyal 
lejött hozzátok”. Hogy a dromedár el- 
hülve nézte a sorozatgyilkos arcán 
látható mélyreható változást, a tün
döklő ragyogást a szemekben, a bi
lincsbe vert kezek imára fonódott uj
jait, s mintha egy vakító fénykoszorút 
is látott volna, amely körülvette az 
elítélt ártatlanságot sugalló, kisded 
szelídségű fejét, ezek mind-mind je
lentéktelen apróságok voltak, az iga
zi döbbenetét a villámgyors helycse
re jelentette, amikor a dromedár az 
ütlegektől szédülten hagyta magát a 
falhoz bilincselni, miközben a soro
zatgyilkos a vacsorát tartalmazó tá
nyérral a kezében beintett, hogy szá
jat kinyitni. A dromedár tudatához 
nem jutott el a beintés célja és ér
telme, a szeme nyitva volt ugyan, de 
sem a világot, sem önmagát nem volt 
képes szemügyre venni, lógott a feje 
jobbra-balra, ilyenkor olyan tudatha
sadásos kinézése lesz az embernek, 
ha dromedár, ha nem. Természetesen 
jött a két pofon, de hogy sorozatgyil

kosék háza táján senki sem tiltotta 
az emberkínzást, nem tenyérrel, majd 
visszakézből eszközölte a fenyítést, 
hanem ököllel, a szemek közé. Ezeket 
már minősített pofonoknak sem lehe
tett volna becézni, de felesleges elté- 
velyegni a mélylélektant alig érintő, 
szóértelmezési labirintus bonyolult 
útjain, ugyanis az elítélt a drome
dár példáját követve lendületet vett 
és térddel belezúdult az eszméletével 
küszködő gyomrába, nem egyszer, 
hanem negyvenegyszer, és nem csak 
a gyomorra terjedt ki a figyelme, ha
nem a lépre, májra, tüdőre, szívre is. 
Amikor úgy vélte, hogy egy hüvelyre, 
amely immár az örökkévalóságnak 
dolgozik, nem érdemes időt pazarol
ni, a kulcsokkal a kezében végigjárta 
a folyosókat, ahol ellenállásra talált, 
ott minden esetben sikeresen megol
dotta a helyzetet, sorban kinyitotta a 
cellákat, a sorozatgyilkosokat meg
szabadította bilincseiktől, s miután 
úgy vélte, hogy a börtön falai között 
sikerült eltemetni a hangokat, csend 
lett, csend maradt mindenütt, meg
indult csapatával a város felé, hogy 
ott is rendet teremtsen.

A városban lakók hírül vették a 
történteket, kiszámították, hogy a 
szökevények a reggeli órákban fog
nak a városba érkezni, addig még 
rengeteg idejük volt, hogy jól megfon
toltan készüljenek fel az eseményre, 
ilyenkor az emberi közösségek nél
külözhetetlennek tartják a kivétel 
nélküli, általános egyetértést a véde
kezés módozatait illetően, úgy dön
töttek hát, hogy az esti lefekvéskor 
buzgóbban fognak imádkozni a meg
szokottnál, persze nem tették kötele
zővé senki számára, de elalvás előtt 
az utolsó szavaik általában ekképpen 
hangzottak: „Adj nekünk szép álmo
kat az utolsó álmunkhoz, Uram!”

2011.
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versei és szépprózáiMÁTÉI VI§NIEC
Ember
tükörrel
Zajt hallottam a fürdó'szobatükör mögül. 

Először nem is tulajdonítottam semmiféle 
jelentó'séget neki. A tükör mindig is itt füg
gött a falon. Az a szokásom, hogy előtte bo
rotválkozom. De a zaj vagy ahhoz hasonló 
most állandóan ismétlődik.

Olyan tompa tónusú, de kissé emberi is. 
Mintha egy vak madár a falhoz csapód
na. Meg is vizsgáltam tüzetesen a fal má
sik oldalát, de nincs rajta semmilyen nyom. 
Nincs. A fal felülete sértetlen. Ám a zaj 
vagy zörej -  nehéz megállapítani -  azóta 
is folytatódik. Reggelente, mikor belenézek 
a tükörbe -  mindig hallom. Egyre inkább 
az az érzésem, mintha valaki mondani sze
retne valamit nekem. Már nem is tudok 
úgy a tükörbe nézni, hogy ne várnám ezt a 
zörejt vagy hangot. Néha azonnal elkezdő
dik, amint belenézek, máskor órák hosszat 
kell várnom. Az sem kizárt, hogy valame
lyik lakó akarja bolondját járatni velem 
és fölkapaszkodik a tetőre vezető létrára 
és ott elbújik és onnan kopogtatja a falat. 
Ha így lenne, akkor honnan tudná az ille
tő, hogy mikor nézek bele a tükörbe? Első 
ízben a szomszéd lakótársnőre gyanakod
tam, de aztán elvetettem a gyanúm. Minek 
hergeljem a népet? Csak egyik lakót a má
sikra haragítanám. Bár az igazsághoz hoz
zátartozik, hogy egy ideig Kuntz úrra is 
gyanakodtam mint feltételezhető illetőre. 
Magában él, és ha jól tudom, évek óta ki se 
dugta a lábát otthonról. Csakhogy ő sem
milyen zajt sem csap soha és annak feltéte
lezése, hogy elbújik a tükör mögött — kész 
röhej.

Az eszmefuttatás végén megelégedtem 
azzal, hogy leemeltem a fürdőszobából a 
tükröt és fölakasztottam a hálószobába az 
ágyammal szemközti falra. Most ott függ 
a két ablak között. Olyan, mintha ő is egy 
ablak lenne. A harmadik emeleten lakom, 
és biztos vagyok benne, hogy senki sem 
tud fölmászni a ház külső falára -  hogy 
zajt keltsen a tükör mögött, pont akkor, 
mikor belenézek. Egy idő óta egyre sűrűb
ben nézek a tükörbe. Olykor egész órákon 
át el sem mozdulok onnan. A különös zö
rej vagy hang -  még nem tudom eldönteni

-  elbűvöl és nyugtalanít, olykor már gyö
tör is. Máskor megijeszt. Mindenesetre 
biztos vagyok benne, hogy a tükörből jön. 
Létezik valaki a belsejében, aki közölni 
akar velem valamit. íme a bizonyítékom: 
ujjammal megkocogtatom, várok egy ki
csit, és néhány tizednyi másodperc után, 
ő megismétli, majdnem azonos tónusban 
az enyémmel. Tapsolok és ő is visszatap
sol. Fogom a fogkefém és megkocogtatom 
néhányszor könnyedén a tükröt. Egy perc 
múlva megérkezik a válasz. Ha háromszor 
kocogtatom meg, akkor másfél perc eltelté
vel válaszol.

El kell ismernem, hogy gyorsan tanul. 
Azt mondom: „a”, és öt perc múlva egy ál
lati hangra emlékeztető hangot hallok. Ha 
az én „a” hangom nem tökéletes intonáci- 
ójú, szinte hallom, hogy milyen örömmel 
erőlteti a válaszadást. Ha éjjel hallom meg, 
akkor már fényt sem gyújtok. Szeretek a 
sötétben lenni vele. Olykor halkan egész 
éjjel kommunikálunk. Reggel felé fárad
tan alszom el, mégis boldogan. Minthogy 
ágyam épp a tükör elé helyeztem, tudom, 
hogy néz, mikor alszom.

Megtörténik az is, hogy ő ébreszt. 
Hallom, amint egy „a” hangot mond vagy 
az ujjával kocog vagy egy láthatatlan fog
kefével megkocogtatja a tükröt. Szeretek 
erre ébredni. Ezek a hangok olyan édes
kedvesek, csupa eredetiség...

Mindig új hangokra tanítom. Azt mon
dom, „hol”, és ő azt válaszolja: „hol”. Már 
egyre gyorsabban képes válaszolni, és a 
hangok is mind jobban hasonlítanak az 
enyémre. Azt mondom, „igen” és ő szinte 
extázisbán azt feleli, hogy „igen”. Szobám 
valamennyi zaja már családias a számá
ra. Mikor a tükör előtt elköltőm ebédem, ő 
megismétli a zajokat, melyeket a villával, a 
késsel, a poharakkal és a tányérokkal kel
tek. A legjobban a kristálypoharak hang
ját szereti. Főleg, ha megtöltök egy poharat 
az ő részére is, és koccintok az egészségére. 
Nevetek és őt is tanítom nevetni...

Olykor elrémít a dialógusunk. O egyre 
több és több energia árán elcsípi és össze
gyűjti életem zajait. Olyan, mint egy feke
te lyuk, mely lassan beszippantja személyi
ségem. Egyik éjjel azt hittem, lidércálmom 
volt. Álmomban valami óriási tiktakolást 
hallottam, mintha az egész szobám egy

monstrum hidraulikus mechanizmusává 
változott volna. Túl fáradt voltam ahhoz, 
hogy fólébredjek. Agyam mind nagyobb 
erőfeszítéseket tett, hogy elfelejtse ezt az 
egyre ismétlődő óriási zajt. De amikor az 
már az elviselhetetlenség határát kezd
te súrolni, hirtelen fólébredtem és jó ide
ig vergődtem. Amit ő megkísérelt hozzám 
ping-ponglabda-szerűen eljuttatni — a szív
verésem volt.

Megtanulta az ábécé összes betűjét, de 
még nem beszél. Kitűnik, hogy a magán
hangzókat kedveli. A mássalhangzók kiej
tése még okoz némi gondot neki. Például, 
ha néha azt mondom: „m”, akkor erre ő iro
nikusan azt válaszolja, hogy „i”. Egy „z” 
hangot küldök felé, és ő „u” hanggal viszo
nozza. Azt mondom „nulla”, és ő azt mond
ja: „nap”. Általában szorgalmasan azt vá
laszolja, amit én mondok. Azt mondom, „én 
vagyok”, és ő azt válaszolja: „én vagyok”. 
Azt mondom, „te vagy”, és azt feleli: „te 
vagy”. Tisztában vagyok vele, hogy nagy 
rizikót vállalok, ha megtanítom beszélni, 
de csupán csak ez az egyetlen módszer kí
nálkozik arra, hogy hozzásegítsem, hogy 
elmondhassa, ki is ő.

Ma megértette a nyelv logikáját és azt 
kiáltotta: „segítség!” Erőm utolsó morzsá
it morzsolja-tépkedi. Ez a történet fél éve 
tart, s olykor az az érzésem, hogy egy pár
huzamos világba zuhanok, mely azt akar
ja, hogy átalakuljak tükörré. Kiáltása oly 
kétségbeejtő, már alig bírom elviselni. 
Gyakran csak azért megyek ki az utcára, 
hogy elrejtőzzem, hogy megfeledkezzek ró
la, és hogy elfelejtsem, milyen tehetetlen 
vagyok. Forgolódom tehetetlen-képtelenül 
az épület körül, egyedül sétálok reggelig. 
Mikor visszatérek, ő azonnal rákezdi, a ki
áltásával fogad: „segítség!” Csak úgy tu
dok aludni egy keveset, ha füldugót teszek 
a fülembe. A tükröt is beborítom lepedővel. 
De ő tovább ordítja: „segítség! segítség!” és 
alvás közben is ezt hallom. Nem beszélek 
már vele, mert már nincs mit mondanom. 
Esetleg el tudnám hallgattatni, ha össze
törném a tükröt, de ez bűntény lenne.

Valami megoldást keresek, bár tudom, a 
megoldások bármelyik fajtája szerintem le
hetetlen.

Ő azt akarja, hogy kivegyem onnan. Már 
nem is azt kiáltja, hogy „segítség!”, hanem, 
hogy „vegyél ki innen!”. A mi dialógusunk
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VISNIEC 55
Miért közlünk összeállítást Mátéi Vi§niec írásaiból? Mert a román irodalom 80- 

as nemzedékének meghatározó költője? Világszerte játszott drámaíró, aki próza
íróként is egyre nagyobb elismertségnek örvend? Mert idén januárban volt 55 éves 
és szövegeit szívesen ültetik át magyarra a műfordítók? A fenti okok közrejátsza
nak, egyébként pedig egyszerűen azért, mert: jó. K. ZS.

M átéi Vi§niec

tulajdonképpen elakadt. Minden kétséget ki
záróan folytathatnánk, hiszen ő igen tehet
séges, van érzéke a nyelvi árnyalatokra és 
fejlett a humora. Csakhogy nyakas és nem 
akar elmélyedni az artikulált nyelv szépsé
geiben, egyre csak azt hajtogatja, hogy ve
gyem ki onnan, és elfelejti, hogy a dialógu
sunk folytatása meg is menthetné.

Most egy ideje olyan nyugodt, olyan em
beri a hangja. Szinte az én hangom, kicsit 
ijesztőbb, kicsit fáradtabb.

Minthogy pillanatnyilag nem tudom ki
venni onnan, magammal viszem a sétáink
ra. Naponta kimegyünk sétálni. Hónom alá 
veszem a tükröt, órák hosszat sétálok vele a 
városon át, úgy tűnik, megnyugtatja. Már 
megbarátkozott minden utcával, az összes 
parkkal. Megvan a kedvenc kávézónk, ahol 
végtelen, maratoni délutánokat időzünk. 
Természetesen, ha az utcán vagyunk, ak
kor nem beszélgetünk. Ilyen szótlanul lá
togattunk meg minden múzeumot, templo
mot, minden műemléket.

Amint hazatérünk, újra rátör a kétség- 
beesés. Tudom, hogy megértette tehetetlen
ségem, és komoly erőfeszítéseket tesz azért, 
hogy már ne kérjen tőlem semmit. Gyötör a 
hallgatása, s ez erősödik bennem, ha meg
érzem a lélegzését.

Azt a kérdést már föl sem teszem ma
gamban, hogy az én lélegzésemről van-e 
szó vagy az övéről. Ót az én tükröm belse
jének érzem, oly élőnek, mint önmagamat, 
mert olyan csalódott ő is, akárcsak én. Ha a 
sétában elfáradunk, megpróbálunk otthon 
olvasni. A tükröt leültetem egy székre, én 
beülök egy fotelbe, és Poe- meg Borges-no- 
vellákat olvasok föl neki.

Nem, sose fog sikerülni kivenni onnan. És 
ő megértette ezt. Most csupa más természe
tű dolgokról fecserészünk, időjárásról, árak
ról, arról, hogy milyen a munkahelyem....

Én azt mondom, „milyen szép ma itt 
kint”, és azt válaszolja, „igen”. Azt mondom, 
„Bartolomeo urat meg furcsa állatok falták 
fel”, s ő azt feleli, „tényleg?” De még nem 
tudja, hogy a minap fölmondtám a mun
kahelyemen és hogy kifizettem valameny- 
nyi adósságom. Nem, nem tudom így hagy
ni, és mivel nem tudom kivenni onnan, úgy 
döntöttem, magam lépek be hozzá.

Ágyő!

SZLAFKAY A T T IL A
fordítása

Mikor jöjjek ki 
a hideg vízből
(Cind sä i e s  d in  apa rece)

Mikor jöjjek ki a hideg fekete vízből 
ki kiált
a fekete manó aki a hideg fekete

vízben él
ki vagy hogy vagy
kérdezi a nagy fogatlan nyelv nélküli

szájával
szótalan

ki vagy hogy vagy hova mész 
mondja a fekete manó aki 
a fekete vízben él 
lehúzva engem oda a sok-sok

kezével
lehúzva engem oda a ragacsos

vihogásával

ki vagy hogy vagy hova mész és miért 
kérdezed egy ideje te is 
mind kapaszkodni akarsz kapaszkodni 

akarsz kapaszkodni

Szabad ágyak
(Paturi  l i b e r e )

Nem uram itt nincs egyetlen 
üres szoba sincs 
egyetlen szabad ablak sincs 

ma
az ajtók közül egyetlen

sem csukható 
és nem nyitható 

üres ágyaink azonban vannak 
ágyak tele halottakkal 
ha ki akarják választani 
a halottat akivel utazni

fognak
jöjjenek mind a 12 hülye tanítvány

itt van
nyúljanak el az ágyban 
sorban egyesével 
várják meg a jelt 
a válasz nélküli kérdést 
minden próbautazás

után
változtathatják 
a halottat 
az irányt

A kihalt megállóban
(in s t a t i a  p u s t i e )

Mialatt ezt a verset írom 
a hölgy a 2 sárga szatyorral 
engem figyel

lehajol belenéz az egyik 
szatyorba 

megint figyel

feláll a pádról ráteszi a szatyrokat a 
padra jobbra balra 
néz a metró nem jön

én folytatom az írást 
a hölgy a 2 sárga szatyorral 

figyel
tesz néhány tánclépést

megkerül
megpróbál a vállam fölött átnézni 
hogy lássa hogy mit írok

én folytatom az írást a metró 
nem jön csak ketten vagyunk

a kihalt megállóban 
a hölgy a 2 sárga szatyorral 
nem érzi magát biztonságban 
elveszi a 2 sárga szatyrot és 
odébb megy valamivel

Egymillió szem
(Un m i l i ő n  de och i)

Egymillió szemed volt 
mielőtt kettő lett volna 
mielőtt egy szíved 
lett volna
egymillió szíved volt 
egymillió egymillió 
lábad volt 
mielőtt két lábad 
lett volna
és mielőtt egy nyelved lett 
volna egymillió nyelved volt

és éppen így mielőtt csak két 
kezed lett volna két tüdőd 

és egy nyakad 
egymillió kezed volt

egymillió tüdőd 
és egymillió nyakad 

egymillió szárnyad volt igen 
mielőtt még nem lett volna egy sem

Szombat volt
(Era sämbätä)

Szombat volt nyolc óra 
a pizzás előtt
nagy forgalom elszabadult autók

őrült forgalom 
a teraszon -  alig valaki 
négy vendég és egy kutya 
egy pizzát kérnek otthonra

» > »  folytatás a 10. oldalon
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közben az árakra nézek 
az emberekre 
semmi különbség

Választási kampány
(Campania e l e c t o r a l ä )

Szenátor úr
újságíró-csoportunk
forró üdvözletét fejezi ki
a sikerért amelyet ön a
választási kampányában elért
és kéri hogy szenteljen
pár percet ránk
először is azt szeretnénk tudni
hogy mi is az anyag
és hány megjelenési formája van
aztán kíváncsiak volnánk arra is hogy
milyen is a lélek és a test közötti kapcsolat
és hogy lehetne-e a végtelent
a természetben szemléltetni
és legvégül ha teheti
mondjon pár szót
a meggy leveléről

A várostisztító autó
(Marina de c u r ä t a t  ora?ul)

A várostisztító autó 
utolért és megállt 
a hátam mögött

rémülten kaptam le a kalapom
izzadt tenyerem megtörültem és mondtam neki
hogy én nem vagyok azonos
ezzel a várossal
én teljesen más vagyok

de ő nyíltan józanul a szemembe nézett 
belsejéből az értelmes fém vibrálón remegett

és mondtam neki hogy én csak egy békés járókelő 
vagyok és ha kell ezen az utcán 
kicsit szomorúan meg elgondolkodva soha 
többé át nem kelek reggel sem 
jövök sétálni ide soha

de az autó mintha csak csodálkozott volna valamin 
és az agyarai meg a lencséi mögül mintha 
mosolyogott volna rám

Évszakok
(A no t im pur i le )  .

A zongorista csak játszott tovább az elhagyatott városban 
halkan álmodozva játszott alig futtatván ujjait 

egyik billentyűről a másikra

rágyújtott egy cigarettára
és úgy játszott hagyván hogy az az ajkai között
tövig égjen
néha megállt egy percre 
mellényzsebéből kivett egy 
nagy mocskos fekete zsebkendőt
és megnyomogatta vele a homlokát tarkóját és a nyakát

letörülte az izzadtságot az ujjairól majd
még szomorúbban még fáradtabban játszott tovább

meleg lett ebédidő
a zongorista kivett egy kenyeret a vörös aktatáskájából 
és feltette a zongora fedelére 
és időnként két ujjal 
csipegetett annak fekete beléből

a zongorista játszott tovább 
a négyórai zuhogó zápor idején is 
és estefelé amikor a szélrohamok megindultak 
a zongorista meg se mozdult halkan és felkavaróan

játszott valamit Vivalditól

a nap a vége felé járt már sötétedett 
csillagtalan éjszaka közeledett 
a zongorista egy hosszú vékony cigarettára gyújtott 
s a parazsa fényénél 
játszott tovább

A város kígyója
(§arpe le  o ra?u lu i )

Naponta mondom magamnak 
mérgeskígyó vagy 
állítsd le magad

de én nem én inkább
egy régi kocsiba álmodom magam amint
Eufória Város költője vagyok és ezért
időnként segédkeznem kell
egy-egy eufórikus lakó lefejezésénél

de én nem én
egy elfajult korcs vagyok
ahelyett hogy az eufórikus lakóval együtt a nyaktiló alá bújnék
a plüsspárnák közül megtapsolom
és önhitten és megveszekedetten írok
a jelentős eseményről
és a legkomolyabb lapokban közlöm

a versem

majd a pénzből amit kapok 
a kíváncsi szemektől távol a szobámban 
berúgok istenesen

Menekülés a városba
(Fuga i n  óra?)

Ma a városba menekülök vásárolok 
magamnak egy fehér krétát majd egy 
katicabogarat két keresztváltót meg talán 
egy nyugtalan kis gidaszemet rajzolok 
mosolyogva a municípium kerítésére a hátam 
mögött a járókelők meg fognak állni 
tenyerükkel a homlokukra csapnak 
az autók hirtelen lefékeznek és 
ráirányítják lámpáikat az én kerítésemre 
a katonák sietve jönnek majd rendet 
teremtenek Szókratész beszédet mond 
mindent tagad majd int a kezével a király 
meg fog érkezni meg fogja simogatni a 
vállamat a fejbúbomat így gyerekem így 
de mi ez itt 
de ez 
de ez

FEKETE VINCE fordításai
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Pánikszindróma a Fények Városában
(Sindromul de panicá in Ora?ul Luminilor)
1 4 .
Cambreleng úr véleménye szerint egy 

őszinte napló semmit sem ér. A napló
nak hazudni kell, ha érdekes akar len
ni. A naplókat, hogy érdekesek legye
nek, meglepő szemszögből kell megírni. 
Egyébként felkért bennünket, hogy oly
kor-olykor ütődött napló-kezdeményeket 
vigyünk neki. írjatok egy macska szem
szögéből, mondta nekünk. Lássuk csak, 
ki képes arra, hogy egy kismacska sze
mével lássa a világot? írjatok naplót kul
turális fantazmagóriákról, úgy írjatok a 
kulturális képzelgéseitekről, mintha ero
tikus képzelgéseket vetnétek papírra... 
Vagy írjatok egy igazi megalomán naplót, 
egy olyan megalománét, aki tudja, hogy 
nagyzási hóbortban szenved, aki azért 
kezdi szerényen és egyszerűen, hogy ko
morrá és emészthetetlenné váljon.

Cambreleng úr hajlandó volt elfogad
ni bármit, kivéve az őszinteséget, mert 
ahogy elmondta, az őszinteség nem tesz 
egyebet: unalmas események 
monoton felsorolásába süllyesz
ti az embert. Persze, amikor 
államfő voltál, vagy hadban ál
ló hadvezér, megtörténhetett, 
hogy az unalmas események 
rendelkeztek valamiféle doku
mentumértékkel... De egyéb
ként a napló öngyilkos litánia, 
a nárcizmus olyan formája, 
ami a többiek számára érdek
telen, amelynek csak egyetlen 
olvasója lehet, és az az olvasó 
nem lehet más, mint a napló 
szerzője.

Cambreleng úr néha össze
hívott bennünket, a kávéház 
emeleti részén, és arra kötelezett, hogy 
olvassuk el egymás naplóit. Már vol
tunk öten-hatan, akik vakon követtük 
Cambreleng urat: én, a csokornyakken
dős öreg, a hatalmas sárga kalapot vi
selő hölgy, egy bizonyos Francois Comte, 
akinek nem volt lakhelye és éjszaká
ra is a kávézó emeleti szalonjában ma
radt, és egy Lajournade nevezetű vak úri
ember (aki napközben idegenvezető volt 
Párizs katakombáiban)... Azt hiszem, 
hogy a mienk csak egy volt a csoportok 
közül, mert Cambreleng úrnak több is 
akadt. Mindenesetre, Cambreleng úr el
kezdett az önmagunkba vetett hit rehabi
litálását célzó ülésekre hívni bennünket. 
Úgy vélte, hogy van bennünk valami kö
zös, ugyanaz a fajta melankólia. „Ha ren
desen viselkedtek, hármon-négy éven be
lül nektek is összejön.” Nem kellett mást 
tenni, csak írni, egyre csak írni, betart
va a megpendített (pontosabban szólva: 
megkövetelt) forgatókönyvet. Néha arra 
kötelezett bennünket, hogy kezdjünk el 
egy történetet, de álljunk meg a közepé
nél, és folytathassa valaki más. Bizony, 
bizony, mondta, jó, ha frusztrál benne
teket, hogy széttördelt történeteitek más

kezekbe jutnak, valaki más fejezi be 
őket. Tanuljátok meg az alázat leckéjét, 
mert a történetek élnek, és az emberiség
hez tartoznak, mert egyetlen történetnek 
sem kell szerzője legyen. Amikor a köny
vek szerző nélkül jelennek meg, az nagy 
előrelépés lesz az emberiség számára, az 
emberiség megtanul lemondani felfuval- 
kodottságairól.

Egy idő után csoportunk nevet is ka
pott, Cambreleng úr „az ötös számú 
anyanyelv nélküli csoporténak nevezett 
bennünket. Úgy gondolta, hogy hason
ló élmények miatt felbukkanó, mindegyi
künknél ugyanolyan módon támadó kór 
fertőzött meg bennünket. Mindannyian 
verseket írtunk fiatal korunkban, túl 
későn jutottunk el Nyugatra, semhogy 
alaposan elsajátíthatnánk egy idegen 
nyelvet, mindannyiunkat publikáltak 
Párizsban a kommunizmus bukása előtt, 
mert iszonytató beszámolókat hoztunk 
magunkkal Nyugatra a „szocialista lá
gerből”, de mégis elfeledtek bennünket a 
globalizálódás kezdetén.

Nem kell illúziókat táplálnotok, ismé
telte el Cambreleng úr. Tulajdonképpen 
egyszer használatos szerzők vagytok. A 
fogyasztói társadalom által kitalált új 
termék-kategóriák: egyszer használatos 
tárgyak. Vannak olyan fényképezőgépek, 
amelyek csak egyszer használhatók, attól 
függően, milyen hosszú a film, 24 vagy 32 
fénykép erejéig, mert miután előhívják a 
filmet: a gép eldobható, és pont ugyanígy: 
léteznek olyan írók, akiket a társadalom 
egyetlen egy könyv megjelenése után dob 
el. Nézzetek szembe azzal, hogy ti is sze
repeltek ezen az áru-listán. A lista az 
egyszer használatos borotvával kezdődik, 
az egyszer használatos zsebkendővel foly
tatódik, amit eldobsz, miután egyetlen 
egyszer belefújtad a taknyod, és az egy
szer használatos gumikesztyűkkel vég
ződik, amiket benzinkútnál húzol fel, ha 
felfújod a kereket vagy teletöltöd a tan
kot... A listán ilyen termékek tucatjai sze
repelnek. Már most is hihetetlenül hosz- 
szú, új termékekkel gyarapszik naponta, 
és az egyszer használatos művészek ott 
vannak a legújabbak között. L’écrivain 
jetable. Az eldobható író. Ilyen társadal
mi, egzisztenciális és szakmai helyzetben 
vagytok. Az, hogy körülöttem ültök, az én

felügyeletem alatt, a terápia kellős köze
pén, csak az én döntésemnek köszönhető, 
amellyel kihúztalak benneteket a szeme
tesvödörből. Igen, ez a megfelelő szó, és 
ez a valóság, nincs értelme az ujjatok mö
gé bújni. Kiemeltelek Párizs szemétládá
jából, hogy megmentselek titeket.

Személy szerint egyáltalán nem érez
tem sértőnek, hogy Cambreleng úr „ki
emelt” a szemeteskosárból. Hosszú ideje 
szemétbe dobottnak éreztem magam, kö
rön kívül, valahol a peremen, félre rak
va (mint egy féligevett szendvics, amit a 
siető sofőr otthagyott a benzinkút beton
korlátján). Vajon én nem egyetlen egy köl
temény embere voltam, még akkor is, ha 
ez a vers előbb hozta a világméretű hír
nevet és csak aztán a világméretű felej
tést? Iaroslava is egykötetes szerző volt, 
a kötet az ő Prágából való meneküléséről 
szólt, azután, hogy 1968-ban az oroszok 
lerohanták Csehszlovákiát. Vladimir 
Lajournade is egy kötetet írt a legfőbb 
beidegződésekről Sztálinnál, aki, ha be
szédet tartott, folyton vizet ivott.

Cambreleng úr véleménye szerint, csak 
abban az esetben van esélyünk vissza
állni az általános elismertség röppályá- 
ira, ha képesek vagyunk a zuhanás kon

textusába helyezni magunkat. 
Cambreleng úr véleménye sze
rint, mi folyamatosan zuhanás
ban vagyunk, és egyre sebeseb
ben zuhanunk egy hatalmas 
szakadékba, a semmi szája fe
lé. Csak ha teljes komolysággal 
fogjuk fel a zuhanást magát, 
csak akkor tudjuk valamelyest 
csökkenteni a sebességét.

-  Ezért kérem, írjanak úgy, 
mintha az emberiség számá
ra hátrahagyott utolsó könyvü
ket írnák, mondta Cambreleng 
úr. A lényeges könyvet akarom 
önöktől, az utolsó lehetséges 
könyvet, ami úgy íródjon meg, 

hogy mégis könnyű olvasmány legyen, 
tulajdonképpen egy kalandregény.

17 .

Egy macska 
naplója
Sokáig normális macska voltam. Se- 

kicsi-se-nagy lakásban éltem egy se-jó- 
se-rossz emberrel (tudjátok, milyenek 
az emberek), anélkül, hogy változtat
ni akartam volna az életemen (nekünk, 
macskáknak, jól tudjátok, a jövő nem lé
tezik). Ami a fajomat illeti: hosszú szőrű, 
norvég erdei macska vagyok, bordáimon 
és hasamon fehér; tarka a tarkóm, a hát
gerincem és a farkam. Mint minden er
dei norvég, játékos vagyok, szeretek az 
emberekhez és a gyerekekhez közeledni, 
gyakorlom a barátság kultuszát és szere
tek sétálni a szabadban. De hozzászok
tam a lakás teréhez is, mert nagy, és nem

folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról

zavarnak, habár elkezdett nyomasztani a 
velem élő ember magányossága.

A hosszú szőrű macskákat naponta 
kell fésülni és gyakrabban kell mosdatni. 
Sajnálatos módon, az ember, akihez a sze
rencse hozott, még fiatal és éretlen férfi, 
gyakran van távol a háztól, kétbalkezes és 
képtelen arra, hogy állandó kedvességgel 
forduljon felém. Kezdetben hagytam, hogy 
hosszan simogasson, és néha az ágyában 
aludtam, a lábainál. Az évek során azon
ban a szaga egyre taszítóbb lett, és első
sorban a lábujjai között tanyázó láthatat
lan gombákra lettem allergiás. Ráadásul 
egyre tisztábban hallom az orrüregében 
rezgő szőröket, egy gyászos hangot, ami
től fellázad minden pórusom. Néha min
den szőrszálam égnek mered a hátgerin
cemen, amikor hallom, hogy fújja az orrát, 
milliónyi apró élőlényt engedve szabadon 
— ezek a bacilusok ködfelhőket képeznek a 
házban, és kikerülésük érdekében eléggé 
veszélyes ugrásokra kényszerülök, egyik 
bútorról a másikra.

Mert a macskáknak nincs időérzékük, 
nem tudom megállapítani, mennyi ideje 
élek ebben a lakásban. Azonban mindig 
is éreztem, hogy nem vagyok egyedül (itt 
nem az emberi jelenlétre gondolok). Mert 
nyílt és barátságos vagyok, és természe
temnél fogva kíváncsi, sikerült nagyon 
gyorsan megosztanom a területemet a la
kásban élő többi lénnyel. Egy hatalmas 
és haszontalan, az egyik falnak támasz
kodó ládaszerűség mögött él egy nagyon 
diszkrét pók, hatalmas jóérzéssel meg
áldott kreatúra, aki szálait vagy nega
tív energiáit sosem viszi túl a saját kör
zetén. A konyhában álló fémszerkezet 
alatt él egy csótánycsalád, de csak éjsza
ka bújnak ki onnan. Természetesen hal
lom őket, általában az éjszaka közepén, 
ahogy előjönnek rejtekhelyükről és rend
szeresen átvizsgálják a szemetesvödröt, 
összegyűjtik az asztal alatti legapróbb 
morzsákat is, és mohón bezabálják még a 
tányérokon, csészéken, kanalakon, villá
kon és egyéb tárgyakon található leghal
ványabb zsír foltokat is.

A ruhásszekrényben néhány szász szú 
lakik, de még náluk is számosabbak a 
cserépben élő lárvák, ahol szörnyű mó
don növekszik egy trópusi növény. Ezek 
az emberi szem számára tulajdonképpen 
láthatatlan muslicák néha rajokban ván
dorolnak egyik helységből a másikba, de 
illedelmesen visszatérnek mindig a kiin
dulási pontjukhoz, hiszen az táplálékuk 
alapja. A legtöbb élőlény mégis a lakás 
padlószőnyegében él: ahány pormacs
ka, annyi baktérium, mikroorganizmus 
és atka (később majd elmagyarázom, 
honnan tanultam ezeket a kifejezése
ket). Élő, nyüzsgő pontok, egyesek bolha 
nagyságúak és békésen élnek a különbö
ző szinteken. Mert a szőnyeg alatt is van 
egy spóra-kolónia, a hatalmas, penésszel 
borított felületnek köszönhetően. Nyáron 
apró hangyák érkeznek a teraszról és be
hatolnak egészen eddig a nagyon tápláló 
nyálkaforrásig. A konyha egyik nehezen 
megközelíthető sarkában gyorsan terjedő 
penészréteg is vonzza a hangyákat, akár
csak az átlátszó lárvák, melyeknek élet
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tartam a nagyon rövid: huszonnégy óra 
alatt születnek és halnak meg.

Mert naponta többször is lenyalogatom 
a bundámat, a bolháknak nálam nem volt 
sikerük, de néha látom, ahogy egyik szo
bából a másikba vándorolnak az ember 
papucsán. Együttélésünk kezdetén egy 
egér is élt a teraszon, de időközben meg
öregedett és végelgyengülésben hunyt el.

Nem tudnám pontosan megmondani, 
hány faj él összesen ebben a lakásban, 
de egy dolog biztos: érezzük és tiszteljük 
egymást. Egyszer sem fordult elő, hogy 
kölcsönös allergiát okozzunk, hogy lero
hanjuk egymás élőhelyét, vagy egymás
ra vadásszunk. Tudatosan vállalt harmó
niában élünk, igyekszünk eleget tenni a

világ változatosság-igényének. Ahogy egy 
filozófus mondta, a neve nem jut eszembe, 
ha Isten létezik, biztosan kedveli a válto
zatosságot, különben nem engedte volna, 
hogy ilyen nagy számban és ilyen válto
zatos formában éljünk ebben a lakásban.

Azonban eddig nem beszéltem a leg
kifinomultabb életformáról, ami meg
osztja velünk a területet: egy nem térbe
li, mindenütt jelenlévő lényről van szó, 
amit nem tudom miként határozhat
nék meg. Láthatatlan, emlékezni képes, 
az emberrel ellenkező póluson helyezke
dik el és időfüggő. Ez az állhatatosság 
képes beszélgetni velünk, meghallgat és 
megért. O írja át egyébként ideírt gondo
lataimat, egy nyelvre, amelyet nem ér
tek, de amelyben megbízom mégis. A kö
zöttünk lévő kapcsolat nagyon szorossá 
vált az utóbbi időben, a gyöngédség utá
ni mérhetetlen vágy miatt, amit valószí
nűleg mindketten éreztünk. Én, a macs
ka éreztem meg először, meghatároztam 
és egymást követő simogatásokkal kész
tettem párbeszédre. Azt hiszitek, hogy a 
macskák olyankor, amikor ágaskodnak 
és láthatatlan formákhoz simulnak csak 
provokálnak és érzékelhető dolgokat ke
resnek? Nem, ők tulajdonképpen az örök 
állatival lépnek kapcsolatba, ezzel a lát
hatatlan és változékony lénnyel, aki, ha 
szükséges, akár egy lakás formáját is 
magára öltheti, hogy egybecsengjen min

den életformával és hihetetlen energiá
kat árasszon magából.

Mérhetetlen cinkosság volt a kettőnk 
kapcsolata: ő, a láthatatlan forma, az 
én tükrömmé változott, kimondhatat
lanul kellemes játékokba avatott be, a- 
míg már emlékezni tudtam az örömre. 
Játékterünk végtelenné lett, belsőnk és 
külsőnk között már nem ismertünk ha
tárt. A láthatatlan forma engergiasuga- 
raival képes a levegőbe emelni, átvihet 
egyik szobából a másikba, felemelhet a 
mennyezetig és aztán enged lefele sikla
ni, akár egy csúszdán. A lakás összes lé
nye imádja, mert nagylelkű és megértő, 
és képes arra, hogy egyszerre játsszon va
lamennyi létformával. Mindannyian fo

lyamatosan érzékeljük e nőies jelenlétet, 
olyan, mintha bennünk élne, azt is mond
hatnám, hogy létformáink különbözősége 
által tápláljuk őt. Csak az ember nem ér
zi, ezért határoztuk el az eltávolítását.

Bevallom, hogy az én ötletem volt. Az 
embernek semmi keresnivalója a mi la
kásunkban, íme, ezt mondtam, ezt üzen
tem (természetesen szavak nélkül) neki, 
aki bennünket véd. Mert ő készségesen 
vállalta, hogy az ember elűzésére hasz
nálja fel energiáit, egy este elhatároztuk, 
hogy az ember összes holmiját kidobjuk 
az ablakon, így adva tudtára, hogy már 
nincs mit keresnie nálunk. Mert ő  volt az 
egyetlen, aki érzékelte az időt, akkortájt 
kezdett el mindent kihajítani az ablakon, 
amikor az ember haza szokott érni. Gyors 
és pontos gesztusokkal dobott ki az abla
kon mindent, ami számunkra felesleges
nek tűnt. El se mondhatom, milyen nyug
talanul vártuk -  különösen én, a macska 
-  az ember reakcióját. De azt hiszem, az 
ember megértette. Mindenestre nem jött 
fel ide soha többé.

Részletek a Kalligram Kiadónál 
megjelenés előtt álló regényből

KARÁCSONYI ZSOLT fordítása
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SZŐCS ISTVÁN

Akkor végül is
Egy, „az igényesebb olvasók rétegének” 

szánt, széles körben terjesztett folyóirat 
két hónapja megjelent számában olvas
hatni: „Ha Mozart erotikus, fülledt leve
leit olvassuk, óhatatlanul eszünkbe jut, 
hogy a legnagyobb zeneszerzők egyike 
de Sade márki kortársa volt, olyannyira, 
hogy még az sem lehetetlen, hogy ismer
ték egymást. Mozart zenéjének életereje, 
lendülete azokból az eszmékből is táplál
kozik, melyeket szokás szennyesnek mon
dani...” Hogy melyek ezek az „eszméké” 
Mennyire sejtelmesen izgató a vécétarta
lom?

Márki de Sade az az író, akit nem írás
művészete tett híressé. A „gátlástalan 
szókimondás” és a „minden önkorlátozás 
nélküli művészi megnyilatkozás” között 
legalább akkora a különbség, mint az il
lem és az illemhely között! Ha kimondot
tan a szó művészetének oldaláról vizs
gáljuk, Sade színtelen, száraz, papír, sőt 
fűrészpor ízű író. „Eszmeiségét” pedig re
mekül összefoglalja a Justine és Juliette 
című regényének egyik alakja. Az illető 
egy orosz, aki a Vezúv oldalán, a kráter
re nyíló barlangban rendezte be „fényűző 
lakosztályát”, ahol tömeges kéjgyilkossá
gait és elmebajos kínzásait űzi. Akkora 
nemi szerve van, hogyha valakit megsze
ret, legyen nő vagy férfi, az feltétlenül be
lehal, a pecsenyét úgy szolgálják fel, hogy 
a tüzesre hevített ezüt sültestálat egy 
híd-pozícióba kényszerített gyereklány 
hasára helyezik.

A márki eszmehordozója így foglalja 
össze erkölcstanát: „Elég gazdag vagyok 
ahhoz, hogy sz...jak az összes hatóságok
ra és elég művelt ahhoz, hogy sz...jak az 
összes istenekre.”

Azt azért megnézném, illetve lehall
gatnám, hogy e folyóirat szerkesztősé
ge -  csupa Marianna, Enikő, Éva, Virág, 
Nóra, Adrienne, Andrea, Renáta kereszt
nevű —, miután vigyorogva meghallgat
ta mondjuk a kései G-moll szimfóniát, e 
mű „lendületéből” hogyan ínyenckedi ki 
azokat az „eszméket”, „melyeket szokás 
szennyesnek mondani?” Mozart unoka- 
húgocskájának írta  „a kultúrtörténet leg- 
pikánsabb leveleit, igazi disznó irományo
kat, melyek tocsognak a legkülönfélébb 
testnedvekben... Ha Mozartot, mint em
bert, mint személyiséget meg szeretnénk 
ismerni, akkor e leveleit érdemes elolvas
ni.”

A cikk szerzője kritikus, író, három 
egyetem professzora, és úgy tudja, hogy
ha valakinek a pofájába vágnak egy csaj
ka ürüléket, „az valami nagyon pikáns” 
dolog. Hát... éppen a pikáns jelentése: in
gerlő. Ez mire ingerel? Hogy közvetve se 
hivatkozzam újabb nevekre: egy nagy 
írónk mondta volt egy lángész filológus
rágcsálóiról: „Kiteregetik csecsemőko
ri pelenkáit, és elemzik, hogy azok eredeti 
tartalmai hozzátartoznak a zseni életmű
véhez.”

A márkiról már régen kimutatták -  ha 
valakit érdekel —, hogy súlyos emésztési 
zavarok gyötörték. (A szadizmusnak, ép
púgy, mint a fösvénységnek, rendszerint

ki a perverz?
az idült, kínzó székrekedés az oka, míg a 
mazochizmusnak valami gyerekkori ek
céma, vagy szeretett személytől elszenve
dett bántalmazás.) Persze, nem vitatható, 
ilyen lelki zavarok is megtárgyalhatok fő
leg szakemberek körében terjedő tudomá
nyos kiadványokban; köztük nagy embe
rek, a legnagyobbak fejlődési zavarai is. 
A kis emberek állandóan foglalkoznak is 
ilyesmivel. Arra azonban eddig még sen
ki sem vetemedett, hogy például Mahler 
zenéjét eszmeiség tekintetében olyan for
rásvidékről eredeztesse, mint Mengele. 
És Molotov és Prokofjev, vagy Messiaen 
közös gyökerei?

És -  cseresznye a cinzanóban -  e mé
lyen szántó Mozart-tanulmány mel
lé -  meg nem nevezett de Sade-kiadás- 
ból, többek közt, két idétlen, kezdetleges 
pornóképet kínálnak; és melléjük tá r
sítva: Mozart-aláírás, kottapélda. (Das 
Veilchen: Az ibolya)

Azonban még azt sem mondhatjuk az 
egészre, hogy hallatlan. Mindig is ott fic- 
kándott a profán tömegemberben a vágy, 
hogy megszentségtelenítse a fölötte álló
kat.

Em ber a lakú  m éhkaptár feje. Népi faragás. 
Bakonyi Múzeum

Emlékszem gyermekkoromból, a há
ború előttről, amikor még a mi kis vá
rosunkban nem volt állandó színház, de 
színházba járás igen, milyen izgatottsá
got váltott ki tisztes nőszemélyekből — 
varrónő, fodrásznő, boltosné, kalaposnő, 
vagy akárcsak úricsaládokbeli többgyer
mekes feleség -  a vendégjátékra érke
zett színésznők fehérneműjének témája, 
„onnét, ahol én ültem, nagyon jól lehe
tett látni, amikor keresztbe vetette a lá
bát, hogy egy vékony fekete bugyi volt 
rajta”... „márpedig Icu határozottan tud
ja, hogy amikor az asztal tetején táncolt, 
semmit sem viselt a szoknyája alatt”...

Többen is járatták a Színházi életet 
(kitűnő folyóirat volt), a Maga csak tud

ja Intim Pista rovat volt a kedvencük. 
Nemcsak a kis színésznői-csukák, a na
gyok még jobban foglalkoztatták őket, 
pl. Greta Garbo, hogy a Ninocskában, a 
válaszfalul szolgáló lepedő megett tulaj
donképpen mit is csinált? (Miközben mi, 
kiskamaszok kint vagy bent, marokkót, 
ember nemérgelődjöt játszottunk: mindig 
vagy a konyhaajtó maradt nyitva, vagy 
„a verandára minden egyes szó kihallat
szott”.) A „pikáns” pletykák felkérődzése 
alkalmából az arckifejezések nem voltak 
élvetegek vagy megvetőek, noha nagyo
kat villant olykor a szemük, valósággal 
átszellemült arccal tódította, licitálta 
egyik a másikát.

A férfiak: ők a „grófnőket”, princessze- 
ket, vagy éppen szegény Mária Terézia 
királynőnket tárgyalták zsíros röhögé
sekkel. Ugyanolyan rémtörténeteket hal
lottam „fehérmájú”, szadista grófnőkről 
cigányprímástól és műtörténész tudós
tól is. Mária Terézia, aki egész életében 
szült (tizenhatszor, abból tizenkettőt fel
nevelt), dolgozott, mint egy bányaló -  még 
vajúdás közben is rendeleteket pontosított 
-, komoly „intellektusnak” nyilvántartott 
„médiaszakemberek” részéről is félke
gyelmű istállófiúkhoz illő zsíros röhögé
sekkel előadott anekdoták hősnője volt.

Annál érdekesebb, hogy az ellenkező 
viselkedésre is vannak példák. Megint 
csak kettőt idézek fel. Bustya Endre iro
dalomtörténész és szerkesztő volt az 
a filológus, aki legtöbbet tudott Ady 
Endréről. Budapesti fennforgó vagy szü
letett Ady-szakértők is gyakran „igénybe 
vették” segítségét. Négyszáz dossziét ha
gyott Ady kutatásaiból a református egy
házra. (Sipos Gábor a megmondhatója, 
mi lett velük.) Mint annyi ismerőse, én is 
gyakran megkérdeztem: Miért nem írsz 
már egy izgalmas könyvet Adyról? Ezt fe
lelte: „Valahányszor -  és sokszor -  arra 
gondolok, hogyan kezdeném s fejezném be 
a könyvet, mindig az a sok sötét ügy jut 
eszembe: politikaiak, pénzügyek, a nő
ügyeket nem is számítom, amelyek hozzá 
fűződnek: s amelyek közül sokat kizáró
lag csak én tartok még számon. Amelyek 
egyrészt nem vonják kétségbe zsenialitá
sát, de hozzátartoznak a nyomasztó igaz
sághoz. Viszont én is azt vallom, mint 
Iorga: csak az az igazság érdekel, ami né
pemet szolgálja. Márpedig nem akarnám 
őt semmilyen igazság nevében a csürhe 
szájára adni.”

Másik egy vásárhelyi kritikus, szer
kesztő, aki később szinte hihetetlen mó
don idegen ösvényekre tévelyedett, egyik 
erdélyi fejedelemmel „foglalkozott” hosz- 
szú évekig, írt is róla egy sikeres mo
nodrámát, akár ma is játszható lenne. 
Kérdezgettem: miért nem hoz ki róla egy 
népszerűsítő regényt?... Te: -  felelte -  el 
sem tudod képzelni! Amilyen sikeres po
litikus és hadvezető, éppen olyan sötét 
jellem volt, velejéig önző, gonosz! Ezt le
tagadni nem tudom, terjeszteni nem aka
rom...

Szerintem minden szörnyű kettősséget 
lehet ábrázolni... csak éppen az kell hoz
zá, hogy az ember legalább egy Hitchcock 
legyen, ne csak egy tripla professzor.
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MIKE ÁGNES
„ A r a n y e r d ő  k ö z e lé b e n , e z ü s t  e r d ő  
r e jte k é b e n , g y é m á n t  e r d ő  k ö z e p é b e n ”
Ha ezt a mesékből ismerős mondatot 

halljuk, automatikusan egy belső, titkok
kal átszőtt kis tisztásra gondolunk. Egy 
olyan helyre, amelyen valami fontos tör
ténik, ahol valaki fontos lakik, ahol va
lahogyan másképp történnek az esemé
nyek. Nem áll messze ez Márton Evelin 
Macskaméz című kötetének világától sem, 
nem véletlen, hogy a mondat többször is 
előfordul a könyvben, hisz rejtelemmel, 
kereséssel, titokkal van tele a mártoni vi
lág. A kötet maga az emberi lélekbe be
lebújó, mindennapi problémákat feszege
tő, őszinte bölcsességeket kimondó írás, 
amelyben a megszólaló mintegy átadja 
magát az időnek, s csak mesél, mesél.

Ennek a mesélésnek, vallomásnak ri
tuáléja van. Akármikor és akárhogyan 
nem lehet szavakat kimondani, annak 
megvan a maga közege és légköre, le
gyen szó borról, cigarettáról, vagy akár 
egy olyan diófáról, amelyik alá, ha vala
ki kiül kémlelni az udvart, lassan kiszi
várog csuklóiból az élet. Mi több, marja 
belülről a lúg. Ilyen fa a nagyanyáról el
nevezett Irmafa is, ami szerkezetileg is 
egy különálló novella. Nyitányként mint
egy megteremti azt a keretet, amibe be
leágyazódnak a történetek. A másságról 
szól, a meg nem értésről, az ebből adó
dó lelki magányosságról, s mindenekelőtt 
az emlékezésről. A nagyanya, akinek a 
képében valószínűleg sok magányos al
kat magára ismerhet, egy olyan személy
ként lép fel, akinek a világában minden
ki süket. „Nem volt senkinek tehetsége 
arra, hogy az ő lelke melódiáit meghall
gassa.” O csak egy daloló angyal volt a 
sok közül, aki süketek között élt, s előbb- 
utóbb belebolondult abba, hogy senki sem 
hallotta. Ezt az utat járja be többfélekép
pen a kötet. Olyan élethelyzeteket mutat 
be, amelyek az emberek közötti kapcso
latok mélységét, vagy éppen felszínessé
gét tárják föl. A szeretni akarás, a vágy, 
a csalódás, a birtoklás, a zuhanás, a ke
resés, a magány úgy íródik bele a könyv
be, hogy még az üres sorok és a fehér la
pok is beszélnek.

A bevezető novella után a Nyíri Lujza 
ágya és más történetek címmel következik 
az első rész, amelyben két síkon halad
nak az események. Egyrészt szavakba, 
mondatokba burkolózott vágyak és hiá
nyok fogalmazódnak meg, amit egy nő (az 
elbeszélő) intéz a férfihoz. Teszi mindezt 
a halott Nyíri Lujza házában, ágyában, 
kádjában. A vallomásokban az a magával 
ragadó, ahogyan kifele ömlenek az érzé
sek, s a látszólag terhes monológ annyira 
sűrű, hogy már-már párbeszéddé válik. 
Közben pedig az álom és a valóság, a je
len és az emlékezés, a valóság és a képze
let határán mozognak a percek. Már-már 
kérdés, hogy mi az, ami igazán megtör
tént, s mi az, ami csak megtörténhetett 
volna, meg akart volna történni, de nem 
volt rá mód, s most már nincs rá esély. 
Ebben a csöndben válik szinte lefesthető- 
vé az a mozzanat, amikor az emlékekből

előbukkan a kád, amelyben pihent egy
kor és most a két test, „félt, örült, gyá
szolt és ünnepelt, más testeket, magát, 
a málladozó betont, az időt, Isten megje
lenését, Isten több ízben való megjelené
sét, beavatkozási szándékát, beavatkozá
sát és a beavatkozás semmibe vevését.” 
Mintegy lelassul minden, s a csendben át
értékelődnek a megtörtént események és 
a beteljesületlen vágyak. Istennek pedig 
nemcsak ehhez van köze, hanem Nyíri 
Lujzához is, aki a történetek másik ki
emelkedő szereplője. Vele tulajdonképpen 
látszólag azt példázza az író, hogy „néha 
az esendő lélek fogékonyabb Isten szavá
ra, mint ez utóbbi az esendő lelkekére.” 
Annyira talán azonban mégsem szenti
mentális a helyzet, hisz érzékelhető mó
don a novellákban fontosabb helyen áll az 
ágy, mint a tulajdonosa. Mert az ágy az, 
ami nem fárad ki soha, sem meg nem vé
nül, hisz a vágy, a szexualitás tárgya, ami 
a kötet egészének egy kulcsszava. Örökké 
tart, „míg a kívánság már csak csikorog
ni képes vénülő, bütykös ujjakon.”

Ezt bizonyítja a Minelek című második 
ciklus is, ami egy ikerpárról kapta nevét. 
A Minél fiúk kint laktak az erdőben, a 
Csonka-hegy alatt, aranyerdő stb. közelé
ben, egy maguk építette kunyhóban. Sok 
dolguk közös volt, még a nőn is osztoztak. 
Azon a nőn, aki a történetek elbeszélő
je. „Néhai Minelné, jelenlegi özvegy vala- 
kicsodáné” ő, aki hetvenöt évesen tekint 
vissza mindarra, ami vele és a Minelekkel 
történt. Az emlékezés viszont annyira je
len idejű, hogy néha képtelenek vagyunk 
eldönteni, hogy a leírt dolog a múlt vagy 
a jelen része. Főleg, hogy vágy, testiség, 
menekülés és odaadás itt is, ott is van. 
Technikailag ugyanis ügyesen megoldja 
Márton Evelin, hogy ezekbe a novellák
ba egy férfi szerkesztőt is belevisz, aki, 
miközben a hősnőt élete történetéről fag
gatja, viszonyba is kezd vele. így a hősnő 
már nem csak a Mineleké, hanem a szer
kesztőé is. Egymást gyógyítják, egymást 
szórakoztatják, szavak és tettek egyará
nt kitöltik az együttléteket.

Ez a két ciklus vezet el a harmadik 
részhez, ami többnyire különálló történe
tekből áll. Közös bennük, hogy különböző 
életmozzanatokat mutatnak be, amelyek 
a nehézségekről, a magunkkal cipelt sú
lyokról szólnak. Talán leginkább ezekben 
a sorokban érezzük azt, hogy nincs felol- 
dozás, a keresést nem követi a megtalá
lás, egyszerűen csak a félelem, a zátonyra 
futás, a vigasztalanság marad. Nem vélet
len, hogy a rész az Imbolygás címet viseli, 
hisz a szereplők is csak sodródnak, kiutat 
keresnek, megtörve róják lépteiket.

Mindebből látszik, hogy nem föltétle
nül a cselekmények miatt érdekes ez a 
könyv. Sőt, inkább az eseménytelenség 
fog meg, az állapotrajzok, az emlékezé
sek töltik ki a sorokat, s ezek helyenként 
nagyon jól megfogalmazott, rólunk, a vi
lágunkról, a kapcsolatainkról szóló gon
dolatokkal párosulnak. Az élet cukor-

kásdobozában például arról olvasunk, 
hogy mennyire fontos, hogy ne komédi- 
ázzunk a gyermekek előtt, hanem éljük 
az életünket úgy, ahogy jön. „A gyerme
kek nem hülyék, és a világról nem azt a 
kényszerképzetet kell beléjük táplálni, 
hogy a világ egy cukorkásdoboz. Mert 
amikor nagyobbak lesznek, és elkezdik 
feszegetni a doboz tetejét, kiderül, hogy 
cukorkák helyett kígyók-békák és kaka 
van benne.” Erre világít rá a szerző ak
kor is, amikor a körülöttünk zajló élet 
egyéb negatív jellemzőire tér ki. „Ebben 
a hülye világban — írja -  már minden 
műanyag, műanyag bili és műanyag ko
porsó, műanyag szemétdombok tetején 
gubbasztunk életünk végén, és akkor rá
jövünk, hogy hideg van, iszonyúan hi
deg. És a hideg nem csak az egyedüllét
ből jön, hanem a sok francos plasztikától 
származik, bizony.”

Szókimondó Márton Evelin. Stílusára a 
művészien megfogalmazott, szinte a sza
vak velejéig eljutó lekopaszítás, a leleple
ző, ironikus hangnem jellemző, helyen
ként pedig az igazán jó, kreatív humor. Ez 
meglátszik Isten antropomorfizálásában 
is. Amikor például az Úr a Nyíri Lujza lei
kéért megy, egyszerre két dolog is döbbe
netét kelt: egyrészt kicsit ciki módon az
zal szembesül, hogy késett, hiszen Nyíri 
Lujza már réges-régen halott, másrészt 
meg az is érdekes, ahogyan a fürdőkád
ban elkapja a hancúrozó meztelen ember
párt, s ettől kellemetlen déjá vu-je támad, 
kissé kellemetlenül érzi magát.

A novellákban kiemelkedő szerep jut 
a férfi-nő kapcsolat ábrázolásának. „Én 
éveken keresztül csak a férjem mellett 
aludtam. De nem vele” -  olvassuk egy he
lyen a keserű beismerést, majd alig egy 
ponttal odébb ugyanannak az elbeszélő
nek már egy másik férfi nyújt elégtételt: 
„Mi most egymás álmát álmodva alud
tunk egymással. Álmomban én magával

» » » » » »
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voltam, maga meg velem.” Cserélődnek 
a viszonyok, sokszor nem tudjuk, hogy 
ki kié, mennyire csak puszta ösztönben, 
meztelenségben birtokoljuk egymást, s 
mennyire lelki társként töltjük ki az űrt. 
Ez utóbbi kevésbé jellemző', ami össze
függ a ténnyel, hogy az eggyé válás, a ke
resés utáni megtalálás, a nyugalom csak 
nagyon ritka esetben következik be, mert 
valami mindig hiányos marad. Fel is veti 
a problémát a könyv: miért van az, hogy 
hetvenévesen is úgy érezzük néha, hogy 
nem a saját életünket éltük le, s miért van 
az, hogy az ember haláláig reméli, hogy 
egyszer csak lesz bátorsága ahhoz, amit 
valóban tenni szeretne. Ez az a vágy, ami 
végigvonul az egész köteten.

Ez az az életérzés, ami az idősíkokat 
is összekapcsolja. A szerző újítása a sa
játos időkezelés, hiszen itt az elmúlt ese
ményekről is többnyire jelen időben ér
tesülünk, ami összemossa a különböző 
mozzanatokat. De nem csupán technika
ilag jelentős az idő, hanem tartalmisá- 
gában is. Mintha a kapcsolat keresése, 
a megértés iránti vágy egyben a múlt-je
len mozgatórugója is lenne, s ezzel együtt 
az önmegismerés jegye is: „Maga mit gon
dol, képesek lennénk megtalálni a régi 
magunkat egy ölelésben valahol, ha vég
re rászánnánk magunkat? -  hangzik el 
a kérdés. -  Ha végre bevallanánk, hogy 
nem is annyira egymásra, hanem a régi 
magunkra vágyakozunk, és egymásban 
reméljük megtalálni ezt az ismerősen fes
tő idegent, akik mi voltunk, mikor egy
mással voltunk.” A kapcsolat, a keresés 
tehát önismereti kérdés is, amibe az idő 
belenyomja a maga hangulatait, élménye
it és ezáltal átlényegít.

Aki úgy olvassa, azt a kötet maga átlé- 
nyegíti. Mert nagyon mai, nagyon aktu
ális problémákat boncol, legyen szó akár 
kapcsolatról, férfi-nő barátságról, gyer
meknevelésről, szerelemről, értékrend
ről, lelki egyensúlyról, házasságról, krí
zishelyzetekről. Attól válik személyessé 
a kötet, hogy bár névtelen, de személyes 
elbeszélői vannak, akik megosztják az ol
vasóval a maguk dilemmáját, terhét, út
keresését, s egyben példát is mutatnak 
közvetlen módon arra, hogy hogyan él
jük életünket. Amikor ugyanis azt olvas
suk, hogy „bármennyire szeretek valakit, 
a lelkem egyik titkos fiókjában készenlét
ben tartom a kételyt (...), de csak most, 
így vénen, a halál küszöbén ücsörögve 
jöttem rá, hogy ezzel a hülye metódus
sal élve tulajdonképpen nem mertem élni. 
Csak túlélni”, akkor jön, hogy szinte min
den félelmet és bizonytalanságot, kételyt 
és nehézséget magad mögé vess, és csak 
szeress, akarj és átadd magad az életnek.

Hát ezért ennyire jó ez a kötet. 
Titkokról, vágyakról szól, amelyek arany
erdő közelében, ezüst erdő rejtekében, 
gyémánt erdő közepében, de valójában a 
hétköznap minden közegében „vénen is 
úgy buggyannak ki rajtunk, mint a macs
kaméz a sebesült fák oldalán.”

Márton Evelin: Macskaméz. Novel
lák és más szövegek. BOOKART, 
Csíkszereda, 2011.

MÁRTON ÁGOTA

Neked szabott 
égdarab
Kényszerpályákon köröző nyugalom, 

„kifordított” képzetektől nyüzsgő ria
dalom, gondolatok „gubanca”, „szűkü
lő lét”, tükör, tudat és recehártya má
sa figyel a kül- (és a bel)világra Oláh 
József micskei költő második verseskö
tetében, a Bolond életben. Mintha pers
pektívaváltásokból és a tér irányaiból 
építkezne a kötet: a lent-fent, k in t-  
bent/kívül-belül, itt-o tt, én-te  ket
tőssége szervezi a Bolond élet kilenc 
részét, ciklusát, a római számokkal ta 
golt versek folyamát. Mert valóban, né
hány vers „folyamszerűnek”, egy szusz
ra írtnak/végigmondottnak tűnik. A 
költő maga is „folyó-verseknek” nevezi 
ezeket, mert szinte zuhannak, pereg
nek bennük egymás után, sorról-sor- 
ra a szavak (Maszkabál, apadó forrás
hoz, Üzenet, Me(n)nyegző stb.). A kilenc 
rész egy-egy alkotásának címét sok 
esetben cikluscímként is értelmezhet
nénk: átfogó jeleggel bír a Labirintus, 
Hazátlan, Szkízisz, Hitvallás, A  filozó
fus hangya, benned, Bolondságok, és a 
Le-föl. De másként is összekapcsolód
nak a „címek”, akár egy egysorost al
kotván: a Nyomor benned marad, véres 
hason(u)lás (a VI. rész utolsó öt verscí
me összeolvasva); az említett irányok 
pedig szétágaznak labirintusok, kény
szerpályák és „csapzott tudat-tincsek” 
körein. Induljunk el hát ezen „irányok” 
nyomán.

Az első rész hat versében erős a kez
det és vég, a lent-fent érzete, ahol „je
lened múlt-kútba zuhan” (Vidám dalla
mot keresni)-, az e- és a túlvilág közötti 
út, melyen hiába „térnél balra térnél 
jobbra/ ... utad csupáncsak egyenes” 
(Labirintus). A túlra-látás, az át-lá
tás képessége kulcsfontosságú a Láss- 
ban is: „túlélés szándékú öklöd/ görcse 
nyomán/ kiserkenő véred tükre/ rezeg
ve imbolyogtatja színén/ a mindig ma/ 
mindent ma/ bizonytalanságának két
ségbeesését// láss tovább// s adásra si
muló tenyeredben/ nyugalommá szilár
dul/ az örökkévalóság/ bizonyossága.”

A második részben egy másféle ott 
körvonalazódik: a hazátlanság, a „bur
jánzó kakukkhazafiság” (Miért bánt?), 
az „elvágyódásunk átkának” kénysze
re. A Szkízisz című művel kezdődő vers
tízes m ár az én-te kettőségében keresi 
az egységet: a rád-találás és (az önnön 
lényünkre való) rátalálás élményében. 
A Sólyomütötten és a Légy fejsze héja- 
nász-szerű konnotációja a lélek-formá- 
lás lehetőségével párosul.

A Hitvallás kezdetű, leghosszabb 
ciklus az „életre ítéltség”, a „halálos 
életfüggőség” képzetköreit bontja ki.

‘J'ŰLSZÖÜECj
A tudat plasztikus képei dominálják 
a verseket: „tudatom csapzott tincseit/ 
cibálva pörgeti őrjítő táncba” (Csendes 
esti séta), „idegeim hárfáját tépdes- 
ve”, „repedt hangláda -  koponyám -  
/ teremtő eszmélés vágyával rezonál” 
(Tündérkeringo), „gondolataim guban
ca, olcsó paróka, [metrófrizura]/ csap- 
zottan mered ezer felé/ kábult kopo
nyám körül” (Gondolataim..). A „Mi 
lenne, ha valaki [...] mint egy bojtos 
sapkát,/ kifordítaná a Földet” vezet át 
az ötödik (mesei, „apróságokról” szóló) 
és a hetedik rész játékos, olykor bolon
dozó hangulatába, ahol a „helyenként 
zöld árnyalattal tark íto tt” lila semmi 
is valami, és „az innenső fák árnyékát” 
gumis végű görbebottal igazítja hely
re egy bácsika, „elevenében rejtegetve 
[...] egy világháborús aknaszilánkot” 
(Bolond élei).

A kötetben „szemed garatján”, „öt 
égő seben érzékeiden/ vérzik tested
be a világ/ vérzik lelkedbe a világ” 
(Labirintus), „kényszerből futott kö
rökön” (Artista), „erjedő tapasztala
tok tömény párlatán” (Függőségem) át. 
Egy jobb világ reménye azonban még
is felcsillan itt-ott, alliterációk, ritmi- 
zálások, finom képalkotások és erőtel
jes szózuhatagok között, csak „őrizd [...] 
ártatlan-kéken/ szemed tükrében/ ne
ked szabott/ égdarabot” (Ne bánd).

Oláh József: Bolond élet. Euro- 
print, Nagyvárad, 2010.
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A moziba be-ki-be
bi, a Casablancáért Oscar-díjjal ju 
talm azott Michael Curtiz filmjéről 
van szó, melyet 1914-ben forgattak 
Kolozsváron. Ez azért is volt annyi
ra  rendkívüli, m ert nemcsak a város 
u tcáit véltük fellelni egy-két kockán, 
hanem  olyan neves színművészeket 
is lá th a ttu n k  a vásznon, m int Jászai 
Mari, Berky Lili, Várkonyi Mihály 
és Szentgyörgyi István -  a m agyar 
(és egyben erdélyi) színjátszás repre
zentatív figurái m indannyian. Ezek 
a nevek persze ismerősen csengenek 
mindenkinek, de egy-két képen meg 
amolyan állandó jelzőn kívül kevés 
ugrik  be róluk. Ugyanis ebben áll a 
sz ín h áz i élmény) problematikája (és 
ugyanakkor, paradox módon, legfőbb 
varázsa): nem lehet sehogyan doku
m entálni. A k ritika  csupán mozzana
tokat tud kiragadni egy-egy előadás

n a k  szám ára: ők a Sárga csikó ban is 
együtt játszottak; ennek a filmnek a 
forgatásához kötődik Im re Erzsi, a fi
atal színésznő trag ikus balesete is. 
Míg Várkonyi já tékát „plasztikusnak” 
és „filmszerűnek” nevezik a k ritiku 
sok (habár az utóbbi jelzővel nem fel
tétlenül értenék egyet -  ma m ár na
gyot néznénk, ha  valaki olyan széles 
gesztusokkal hadonászna a vásznon, 
m int a fiatalúr), az operettek világá
ból szünetelő Berky Lili „közvetlen” 
a lak ításá t jegyzik, és elismerik, hogy 
jelenléte vonzza a legnagyobb nézői 
figyelmet. A  tolonc megjelenésekor 
anyagi és közönségsiker is (az akkor 
m ár közismert Janovics Jenő a for
gatókönyvíró és a producer!), viszont 
a forgatás most sem zökkenőmentes: 
a felvételek utolsó napjaiban Jászait 
baleset éri a kártyavetős jelenet filme

Berky Lili, Jászai M ari és Szentgyörgyi István  A tolonc című K ertész M ihály-filmben

„...én magam is festett vagyok, no 
lám. / Én a képről lenézek, / egy meg
festett legénynek / festékszeme min 
akadhat meg?”, énekelte Cseh Tamás. 
Elég egyszerű perspektívaváltás, de 
a szempontok, helyzetek minden
képp száznyolcvan fokban megváltoz
nak. Október 6. és 9. között zajlott a 
kolozsvári Győzelem moziban a 11. 
Film tettfeszt, és én, ta lán  a nemrég 
előkerült Kertész Mihály-Janovics 
Jenő koprodukció, a kilencvenhét éves 
A  tolonc kapcsán kezdtem el azon gon
dolkodni, hogy milyen is lenne, ha... 
H a a m ostani rendezők filmjei tű n 
nének el titokzatosan, majd száz év 
múlva kerülnének elő egy szám unk
ra  idegen és (egyelőre) kiism erhetet
len társadalom ban -  vajon akkora lel
kesedés fogadná őket, m int a mostani 
volt? A dokumentumfilmekben be
m utatott személyeket vajon érdeklik- 
e a közönség közönséges problémái? 
Egyáltalán, van-e ezeknek a filmek
nek a jelenben tétjük, értékük, érde
mük -je lenük?

Az őszi fesztivál programja megle
hetősen színesre sikeredett, annak  el
lenére is, hogy egy szakm ai és néhány 
közönségbeszélgetésen kívül nem volt 
lehetőség másmilyen módon is megél- 
ni-kiélni a film irán ti szeretetünket. 
H iányoztak, legalábbis nekem, azok a 
foglalkozások, műhelyek, amelyek te 
re t biztosítanak olyan (filmes) meg
ism erésnek is, ami valam ilyen mó
don beavatja, bevonja a nézőt is, és 
nem határolódik el tőle. Talán ezzel 
m agyarázható az is, hogy a kora dél
u tán i vetítéseken kevesebben voltunk
-  úgy tűn ik , a mozi mégiscsak esti ki- 
kapcsolódás (lehet, hogy ez csak an
nak  furcsa, aki fényes nappal is leg
alább annyira  szeret sötét term ekben 
kis ideig elszakadni a világtól, m int 
éjszaka). Viszont estére m ár annyi
an összegyűltünk, hogy igazi kollek
tív élménnyé vált a filmnézés, a közös 
jelenlét minden pozitívumával és há
tulütőjével együtt. A többnyire fia ta
lokból álló közönség igen jólneveltnek 
bizonyult: nem tapasztaltam  a szoká
sos „cinefil” idegtáncoltató szokásait, 
s az ízlésünk is nagyrészt megegye
zett (kivételként a nagy kedvenc, az 
Üvegtigris 3 fogadtatása volt meglepő, 
de ettől közönségfilm a közönségfilm
-  több embernek tetszik, m int ahány
nak  nem).

Az ünnepies-családias megnyi
tó u tán  m áris elkezdődött az erdé
lyi film történetóra, vagyis A  tolonc 
vetítése. Kertész Mihály, a későb

ból, míg a filmre vett produkciók 
nagyon sokat veszítenek term észetes
ségükből, m ert így teljesen átalakul 
a jelenlét, a jelen idő észlelhetősége. 
M indenki tudja ugyan, hogy Jászai 
M ari a nagy m agyar trag ika, de csak 
most láthatjuk, hogy m iért is: gesztu
sai és m im ikája is hatalm as kifejező- 
erővel bírnak, h á t még ha a hangját 
is hallanánk! (A kortárs k ritika  is di
csérte az alak ítást, csak az „elragadó” 
orgánumot hiányolta, melyet az ak
kori technika még nem tudott meg
örökíteni.) A filmbeli szerelmespár, 
Várkonyi Mihály és Berky Lili kettő

se is ismerős m ár az akkori kolozsvá-

zésekor, s bordatöréssel kerül kórház
ba. Megromlik viszonya Kertésszel, s 
kettejük ellentmondó nyilatkozatai
nak  sora jelenik meg a sajtóban -  de 
erről ta lán  keveset tudott a mosta
ni kolozsvári publikum, am ikor Szép 
András zongorakísérete m ellett szip
panto tta  m agába a filmkuriózumot.

Ezután meg érdekes, többrétegű ü t
közés ment végbe, múlt és jelen kö
zött. Elek Jud it holokausztfilmje, a 
Visszatérés következett soron, amelyet 
a közönség pontosan úgy reagált le, 
ahogy nem kellett volna. A személyes 
emlékezés és em lékállítás, valam int
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az irodalmi preferenciák továbbgon
dolása szép és tiszteletreméltó dolog, 
viszont egy megrázó és m eghatáro
zó múlt nem mentség a film esztéti
ka százszázalékos felszámolására. Ez 
volt az az eset, am ikor az alapkoncep
ció, vagy, ha úgy tetszik, a mondani
való, teljesen megsemmisült a kivite
lezés igénytelensége miatt: a rosszul 
m egírt forgatókönyv és a több m int 
közhelyes filmes megoldások m iatt a 
legkomolyabb jeleneteket is harsány 
nevetés kísérte. Ráadásul elhitetni 
erdélyi közönséggel, hogy például a 
sepsiszentgyörgyi tá rsu la t színészei 
hihető' rom án katonákat a lak ítha t
nak -  nos, az is merész próbálkozás
nak tűnt. Viszont M átyássy Áron té 
véfilmjét, a Tanár úr, kérem!-et m ár 
újult erővel figyelte a nagyérdemű: 
a szürreális képi világ s a Karinthy- 
művek párosa álomszerű élmény volt. 
A T  U. K. többszörös újranézés u tán  
sem veszített számomra különleges
ségéből, abban viszont biztos vagyok, 
hogy az egy órában fel-felbukkanó 
Karinthy-poénokon írott formában 
sokkal hangosabban kacagott m in
denki. De nem is a hum orra ment ki 
most a játék.

A következő napok nagyfilmes órái 
hasonló kettősségben teltek: noha 
nem tudni, milyen kritérium  alapján 
kerültek egymás mellé ezek az alkotá
sok, feltételezhetjük, hogy a „magyar” 
jelzőn kívül sok közös pont nincs ben
nük. Ami csupán annyiban kellemet
len, hogy igen erős hangulatváltozás 
kell végbemenjen a nézőben, gyakor
latilag egyik percről a m ásikra. A te 
m atikus esték bevezetése valószínű
leg másféle közönséget vonzana be a 
moziba, viszont így teret-időt lehetne 
adni hasonló filmes (érzés)világok ki
bontakozásának. Miklauzic Bence li
monádéfilmje, A  zöld sárkány gyerme
kei könnyed és élvezhető volt, de aztán  
hirtelen át kellett váltani Fliegauf 
Benedek lassú, képileg, emocionáli
san és in tellektuálisan is igénybe vevő 
filmjére, a Wombra. Számomra igazán 
jó szélesvászon-élmény volt ez, noha 
sokan m ár fél óra u tán  mély álomba 
szenderültek. Fliegauf amúgy is iz
galm as rendezői perszóna, s ebben a 
produkcióban is olyan etikai-morális 
kérdéseket vet föl, amelyeket nem le
het egyből megválaszolni. A Womb a 
klónozás lehetőségeit, veszélyeit tá r 
gyalja, de valójában sokkal többről 
szól: emberi választásokról, kapcsola
tokról -  nagy szavak ezek, de az élet
ről is beszél. Vagy inkább csak meg
m utatja, hogy ak ár ilyen is lehet.

Az Üvegtigris 3-ról annyit érdemes 
megjegyezni, hogy... lehet élvezni, ha 
az ember átadja m agát Laliék világá
nak. Török Ferenc filmje, az Apacsok

viszont mérföldekkel messzébb visz 
(a két filmet nem is lenne szabad egy
azon napon és lapon emlegetni). Az 
igen teátrá lis  díszlet -  a darabot ez
előtt a Radnóti Miklós Színházban 
já tszották  - ,  az ugráló narra tív  szá
lak és a ta rta lm i súlyosság, melyet 
ez a „besúgófilm” felölel, teljesen más 
szemszögből m utatják be az ’56 u tá 

ni fullasztó világot. A forgatókönyv 
Kovács K risztina és Bereményi Géza 
m unkája -  utóbbi köztudottan Cseh 
Tamás dalszövegírója - ,  és remekül 
épít a film (és a felelevenített kor
szak) tagadás-elhallgatás-központú- 
sága köré. A film ugyanakkor omázs 
Cseh Tam ásnak (indián nevén „Füst 
a Szemében”), aki, akárcsak  filmbeli 
hősünk, kedvtelésből alapított 50 éve 
indiántábort Bakonybélben, és jóval a 
rendszerváltás u tán , pár évvel halála  
előtt tud ta  meg, hogy őt is megfigyel
ték  m int esetleges rendszerellenes lá
zadót. E rre mondják románul, hogy 
viafa bate filmül.

A fesztivál záróestje is minőségi 
filmeket hozott: Kocsis Ágnes film
szemlegyőztes műve, a Pál Adrienn  
jól kidolgozott darab, minimáldíszlet- 
tel és finom, alig látható színészi moz
dulatokkal, belső rezgésekkel bemu
ta tva  egy hosszadalmas, de szükséges 
lelki u tazást. Az East Side Stories né
ven futó négy kisfilm füzére kereken 
zárta  le a négy napot.

A nagyjátékfilm ek m ellett te r
mészetesen sok más csemegét is fo
gyaszthattunk a fesztivál alatt. 
Voltak dokumentumfilmek, melyek 
széles skálán mozogva szórakoztat
ta k  és inform áltak egyaránt. Lakatos 
Róbert Csendországát a technikai zű
rök mellett is k itartóan  figyelték;

Zágoni Bálint Janouics Jenő, a m a
gyar Pathé című szellemes, vizuálisan 
is lekötő ismertetője az egyik legpozi
tívabb dokumentumfilmes élményem
mé vált; Szalay Péter Szekondlájfja  a 
számítógépes játékok korántsem  tá 
voli világát m utatta  be, nagy hang
súlyt fektetve a függők „emberi”, nem 
virtuális oldalára is, míg a Keleti szél

(Szomjas György) a m agyar népzene 
francia újraértelm ezését hozta közel 
hozzánk. Ezenkívül lá th a ttu k  az er
délyi egyetemek, a Sapientia, a Babe§- 
Bolyai, illetve a Partium i Keresztény 
Egyetem hallgatóinak filmes próbál
kozásait, valam int a 10. Filmtett-tábor 
műhelyfilmjeit is. A zárónapi kisfil
mes válogatás is erős volt -  innen Till 
A ttila Csicskája  és Schwechtje Mihály 
Porcukor című alkotása volt kiemel
kedő számomra. Gyerekm atinét is 
rendeztek a fesztiválon, ahol a legki
sebbek is belopózhattak a mozi cso
dálatos világába. A szemlét a szoká
sos és elm aradhatatlan  Filmtett-to rta  
(azaz torták , merthogy kettő  volt: ti- 
ram isu és cseresznyés) zárta , jó han 
gulatban, mindenféle jövőbeli tervek 
és fogadalmak mellett.

Véget értek  tehát idén is a kolozs
vári M agyar Filmnapok. A kérdés 
még m indig áll: képviselnek-e m in
ket, bárm ilyen értelemben, a látott 
filmek? Egyediek, hasznosak, szük
ségesek? Kiállják-e az idő próbáját, 
vagy m ár most feledésbe merülnek? 
Hogyha egy év múlva is visszaköszön 
ránk  valam elyik alkotó neve a prog
ramfüzetből, akkor ta lán  jó úton va
gyunk. M ár csak em iatt is jöhet az
tán  a következő Filmtettfeszt!

KOVÁCS BEA
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NAGY BOTOND

Elborult
crescendo
Nehéz dolog kortárs erdélyi magyar 

szerző első, színpadra vitt darabjáról írni. 
A kortárs erdélyi magyar drámaíró egy
részt ritka, mint a fehér Zorró, másrészt 
a bemutatkozó drámák kis kivételtől elte
kintve általában nem kiforrottak, nehéz 
játszani őket, a funkció szerepét a forma 
veszi át, vagy éppen fordítva, a kettő kö
zötti harmónia megléte inkább kívánatos, 
mint jelenvaló. Éppen ezért merész húzás 
volt a Yorick Stúdiótól a marosvásárhelyi 
Székely Csaba új, Bányavirág című drámá
ját választani. Amely -  a bevezető ellené
re -  tökéletes húzásnak bizonyult. Székely 
Csaba írt már rádiójátékot, angol nyelvű 
színdarabot, amellyel BBC-díjat nyert, de 
első, kimondottan színpadra szerzett drá
mája a szóbanforgó szöveg, amelynek elő
adását immár a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós társulata is át
vette és idei repertoárjában szerepelteti. 
Visszhangos sikerrel.

Az utóbbi évek egyik legjobb vásárhelyi 
produkciója született meg, amelyet a nagy
szerű szöveg, a precíz rendezés, a pará
dés előadásmód és a pazar humor jellemez, 
sodró, magával ragadó és könnyesre 
kacagtató tragikomédia a húsz-hu
szonegyedik század fordulójának er
délyi, székely-magyar örök aktuali
tásba vesző kérdéseiről. Pálinkával, 
rengeteg pálinkával öntözötten.

A Bányavirág cselekménye egy
szerű, voltaképpen nincs is. A szer
ző bevallása szerint nagy hatást 
gyakorolt rá Csehov és Martin 
McDonagh, e kettős ihletés esz- 
szenciája (de nem plágiuma) a mű. 
Csehov hatása a történetformálá
son érződik: a Bányavirág egy le
pukkant, Isten háta mögötti község 
(nem falu, község! -  ahogy többször 
is kikérik maguknak a szereplők) 
egyik deszkából ácsolt házában zaj
lik. Itt él Iván (Viola Gábor) és két 
hónapja a városból hazatért féltest 
vére, Ilonka (Nagy Dorottya), kik közösen 
gondozzák évek óta ágyban fekvő apjukat. 
Állandó vendégük Illés (Kovács Botond), 
a jószívű, de idülten kretén nagygazda és 
Ivánra áhítozó, folyton kompotokkal érke
ző felesége, Irma (Gulácsi Zsuzsanna), va
lamint (és legfőképpen) a legjobb barát, a 
helyi körorvos Mihály (Bányai Kelemen 
Barna). Ebben a szoba-konyhából álló mik
rokozmoszban zajlik a játék. Innen vágyik 
el mindenki: az egykor munkát adó bánya 
évek óta bezárt, az öngyilkosság járvány
ként terjed. Iván eladná a házat és a város
ba költözne, de ezt nem teheti meg, ameddig 
az apja meg nem hal. Ilonka otthagyta nor
mális életét és hazaköltözött. Irma szereti 
Ivánt, de ott a kótyagos férje, Iván is szere
ti Irmát, de fontosabbak számára az elvei. 
A doktor mindenkit szeret, legfőképpen a 
pálinkát, egyvalakit utál csupán: saját ma
gát. Ezen keretek között indul a játék és a 
játékkal együtt a Martin McDonagh ihlet
te, gonosz és kíméletlen, furcsamód mégis 
együttérző irónia.

Sebestyén Aba rendezése tökéletesen 
harmonizál a szerző világával: egyszerű 
szobabelső, a falon ősrégi fotó az ősökről, 
nézői balon bejárati ajtó, jobboldalt a be
teg apa szobájának ajtaja, középen asztal 
és székek, hátul kredenc, benne kompotok, 
oldalvást kopott, tulipános pad, benne ha
risnya, zászló, láncfűrész. Szemben pici ab
lak, amelyen keresztül hol az elérhetetlen 
nagyvilágra tekintenek ki, hol Illés vigyo
rog befele, hol (az előadás egyik csúcspont
ján) ajtóként funkcionál.

Az előadás kezdetén Iván van a szobá
ban, hamarosan megérkezik Mihály, és 
lassanként hömpölyögni kezd az a fekete, 
szókimondó, néha trágár, de nem öncélú 
humor, amelyet innen-onnan mindnyájan 
ismerünk, de amelyről kevésbé feltéte
leztük, hogy színpadon, jó rendezés alatt, 
nagyszerű karakterekkel ekkorát képes 
ütni. Sebestyén Aba rendezése egyrészt er
re a humorra épít, ezen keresztül mutat
ja meg az elszegényedett vidék mindenna
pi realitásának súlyát és gondjait, ehhez 
a doktor előadáskezdő panasza, miszerint 
Iván a kocsmában az előző nap le akar
ta nyomni a torkán a láncfűrészt, csak be
vezető. Mindkét szereplő enyhe ittasság
gal (hogy hűek maradjunk a hangulathoz, 
csűrspiccesen) kezdi, és ezen enyhe ittas
ság szintjeiben folyamatosan emelkedvén 
kíséri végig az előadást a fináléban kibon

takozó atomrészegség stádiumáig. A hu
mor mellett e második vonalra épít szerző 
és rendező. A rendezőt és főként színészeit 
dicséri, hogy eme részegségi stádiumokat 
nem holmi közhelyes fordulatokra és moz
gásra építi, abban a Latabár-féle Denevér 
jeleneteit amúgy sem lehet utánozni. Nem, 
ez a kisebbségi sors, a létminimum alatti 
tengődés keserve alatt összeroppanó embe
ri természet dühöngéssel, szitkozódással, 
keserű röhejjel, önváddal, bűntudattal ter
helt kitörési vágya a boldogság felé, olyan 
szinten hullámzó tudatmódosult kedélyál
lapot, amely éppen őrjöngésében megraga
dó. És ki-kitör belőle az optimizmus, a re
mény, a könnyesre kacagtató replikák és 
mozzanatok sorozata. Ennyi pálinkát va
lószínűleg egy előadás alatt szereplők még 
meg nem ittak, Iván és a doktor részegsé
gének crescendója, annak hitele, tragiko- 
mikuma bámulatos és bámulatosságában 
igazán hiteles. Kettőjük elboruló szemén 
keresztül elevenedik meg a község (nem fa
lu!) szürkeségbe fúló élete, éleződik ki szá

mos, a közéletből vett (szó)fordulat (például 
a kalács avagy a kulcs jelentősége a teme
tésről hazatérő, pazar jelenet során). így 
válik jogossá az apagyilkosság indulata és 
hitelessé az elvágyódó semmittevés cseho- 
vi szépsége, amely itt nem a dácsák árnyas 
verandáin, hanem az üres üveg fölött pislá
koló villanykörtén párolog el. E szemszög
ből közelítjük meg Illés öngyilkosságát és 
Irma elutazását, Iván magányát, amelyet 
nagyszerűen vezet elő a nemzet televízió
jának leköszönő elnökétől a dokumentum
filmben való részvételért ajándékba küldött 
laposképernyős tévékészülék és az azon a 
szereplőknek, nézőknek egyaránt kese
rű aktualitással bemutatott dokumentum
film: Ivánról, aki a kapuban áll és a hagyo
mányőrzés szépségeit ecseteli Itt minden 
olyan szép, mint egy álom. Mint egy álom. 
Ebben élünk mi benne. Igen. Ebben.”

Iván és a diktatúrabeli, összeroppant 
magyar körorvosokat körüllengő fílinget 
nagyszerűen színpadra vivő Mihály fe
nomenális kettősének (Bányai Kelemen 
Barna fesztiváldíjat kapott alakításáért) 
nagyszerű keretet ad Ilonka Mihályért, a 
férfiért, annak rajongásáért szenvedő alak
ja, Irma rideg, primitív, mindent jobban tu

dó, de olykor-olykor megnyíló, ek
kor kedvesen őszinte személyisége, 
de legfőképpen Illés karaktere. 
Kovács Botond meghatóan hiteles 
módon közvetíti az idióta, de nem 
hülye, esetlen, mégis tisztán látó, 
mindig a békét kereső ember rit
ka típusát, búcsúlevele nagyszerű 
keveréke a tiszta érzelmeknek és a 
brazil szappanoperák stílusának, 
az előadás groteszk kettőssége — 
tisztaság és szándékolt giccs -  lám, 
még egy levélben is jelen van. A szí
nészek játéka, az igencsak játszha
tó szöveg viszi előre a cselekmény 
hiánya ellenére is megtorpanások
tól, törésektől mentes, pattogó rit
musú, harsány közönségröheje- 
ket eredményező előadást, amely

---------  csontra csupaszítva mutatja meg,
hogy az elszegényedett, mun

kanélküliséggel, öngyilkosságokkal ter
helt kisebbségi magyar közösségekben ez 
van, függetlenül attól, hogy a Mezőséget, 
a Partiumot, avagy a Székelyföldet néz
zük-e. Nem fordul át, nem a nemzeti érzést, 
érzelmeket gyalázza, hanem a körülmé
nyeket ábrázolja, ezek segítségével belül
ről mutatja fel, hogy hová jutottunk, jutha
tunk. És teszi mindezt nem a köldöknézés, 
hanem a nevettetés eszközével, a székely
magyar humor és vitriolos gúny mester
fokú felhasználása által, oly módon, hogy 
több esetben nem tudjuk, sírjunk-e avagy 
inkább nevessünk. Amúgy mindegy: a 
könny így is, úgy is folyni kezd.

Yorick Stúdió -  Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat.
Székely Csaba: Bányavirág. Rendező: 
Sebestyén Aba. Szereplők: Viola Gábor, 
Bányai Kelemen Barna, Nagy Dorottya, Kovács 
Botond és Gulácsi Zsuzsa. Zenei munkatárs: 
Czerán Csaba. Díszlet- és jelmeztervező: 
Lukácsy Ildikó.
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%Ó'D'EX-
Babits „introvertált, kényszeres depresszióra haj

ló, szorongó, ugyanakkor mindig tökéletességre tö
rekvő költő” volt, ki állandóan félt a kudarctól, ezért 
világirodalmi elődeihez fordult segítségért, hogy ver
sei elég érdekesek és a klasszicista igényesség elve 
mellett is újszerűek legyenek. Babits első köteteiben 
sokféle verstípust kipróbál: már az 1909-es kötetével 
a lírai ént multiplikáló, a versírás technikájának szé
les palettáját ismerő költőként lép a magyar iroda
lom színpadára. A világirodalom görög, latin, fran
cia, német, angol és amerikai mintái festik a L e v e le k  
I r is  k o s zo rú já b ó l  című kötet minden versét olyan szí
nessé, mint a szivárvány színei. Babits változatos, 
különböző kultúra tájain barangoló költő, ki felfedezi 
magának az európai és az amerikai irodalom szépsé
geit, hogy aztán ezt a gazdag műveltséganyagot be
építhesse saját művészetébe.

Babits -  akinek könyvtárában rendelkezésre állt 
Aiken Conrad A m e r ic a n  P o e tr y  é s  M o d e r n  A m e r ic a n  
P o e ts  New York-i kiadású gyűjteménye; Henry 
Wadsworth Longfellow P o e tic a l  W orks  Londonban 
és T h e  D iv in e  T r a g e d y  Lipcsében megjelent kötete, 
Walt Whitman L e a v e s  o f  G r a s s  gyűjteményének lon
doni kiadása; Edgar Allan Poe P o e m s  a n d  E s s a y s /  
T a le s  1884-es lipcsei kötete, valamint a T h e  B e lls  
a n d  O th e r  P o e m s  című könyv — az elkészített fordí
tásokon kívül több írást is olvasott eredetiben ame
rikai szerzőktől. Mikor 1930-ban Conrad Aiken 
M o d e rn  A m e r ic a n  P o e ts  című antológiáját ismerte
ti a N y u g a tb a n ,  felfigyel Emily Dickinson apró köl
teményeire, Anna Hamstead Branch metafizikájára, 
Anny Lowell modern érzelmességére, Róbert Frost 
pesszimizmusára, Vachel Lindsay könnyed zeneisé
gére, Wallace Stevens furcsa versfüzéreire, William 
Carlos Williams himnuszaira és T. S. Eliot, az ame
rikai „strangeness” dekadenciájára. Babits elismeri 
ugyan, hogy az amerikai líra igen változatos és jelen
tékeny költőcsoportját képviselik ezek a művészek, 
mégis igazán nagy mestereit méltatja ebben a tanul
mányában is: Henry Wadsworth Longfellow-t, Edgar 
Allan Poe-t és Walt Whitmant. Longfellow-t, aki 
„szereti mintegy learatni az európai költészet kiérlelt 
forma- és témakincsét”; Poe-t, mert „ez a név jelen
ti az amerikai líra szellemének sajátos menekülését 
valami dekadens légiességű álomvilágba s dekadens 
fimonságú formajátékokba”; és Whitmant, aki „az 
amerikai élet realitását emeli (a maga prózai nyelvén 
s mentül kevesebb formai alakítással) magas költé
szetté”. Babitsot tehát legfőképp Longfellow euró
pai műveltsége, Poe fantasztikuma, verselési bravúr
ja és Whitman modernitása ragadja meg, mi három 
külön színfolt azon a költői úton, melynek kezdetét 
Amerika felfedezéséhez hasonlította az A n g y a lo s  
k ö n y v  ben. Ha Babits poétikáját mélyebben meg akar
juk érteni, nem nélkülözhetjük világirodalmi érdek
lődését, műveltségét, műfordítói gyakorlatát; s azon 
belül a poe-i, longfellow-i, whitmani örökség számba
vételét, vagyis a XIX. századi amerikai prózának és 
lírának költészetére tett jótékony hatását.

Babits egész életében fáradhatatlanul dolgozott a 
világlíra nagyjainak tolmácsolásán. Sokféle világiro
dalmi élménye közül részben az amerikai költők for
dítása és hatása révén válhatott első két kötete olyan 
különlegessé. Költészete a „modernség tetőfoka volt, 
konzervatív formában”.

SEBŐK MELINDA: „A modernség tetőfoka 
konzervatív formában”, Babits és Amerika -  a 
költő halálának 70. évfordulóján. HITEL, 2011 
augusztus, XXIV. évfolyam
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ZENE ES HIT
H it a  lá ts z a t(z e n e )  v i lá g á b a n

Valamikor hajdanán azt mon
dogattuk: vigyázz, a látszat csal, 
a lényeg az igazi. Mostanában 
mind erősebben tapasztaljuk, 
hogy ennek a fordítottja „IGAZ”. A 
LÁTSZAT VALÓDI, A LÉNYEG 
HAMIS.

Egy fantasztikus, mindent el
borító látszatvilágban élünk. 
Mindent a látszatért teszünk, a 
lényeg mellékes. Sőt, zavaró, ha 
valaki a lényeget keresi, vagy -  
netán -  éppen fel akarja mutatni 
nekünk. Elvesztettük a hitünket 
a lényegben. Könnyebb a látsza
tot feldíszíteni, lényeggé felnagyí
tani és nagyon sokszor a lényeg 
HELYETT használni, élni vele. 
Még a hétköznapok egyszerű, re
ális világa is a látszatot imádja, 
pedig ott a lényeg kikerülése élet- 
veszélyes is lehet. Sebaj! A látszat 
minden nehézségen, tragédián át
segít. Éljen a gyönyörű SEMMI.

„A semmi ágán ül szívem, / kis 
teste hangtalan vacog, / köré
je gyűlnek szelíden / s nézik, né
zik a csillagok.” (József Attila: 
R e m é n y te le n ü l)

A zenében a látszatvilág már 
a 20. század elején megszületett. 
Nem a lá th a tó ,  lá t ta tó ,  lá tó  ze
nékre gondolok, hanem az iga
zi lá t s z a t - z e n é k r e .  Az olyanokra, 
amelyekben a struktúra annyira 
előtérbe kerül, hogy maga a ze
ne szinte teljesen kiszorul a fo
lyamatból. Ahogyan mind jobban 
megerősödött a szerkezeti elemek
be vetett vak hit, annál inkább 
eltűnt a lényeg, a ZENE. A struk
túrák a szem számára készülnek, 
de a zenét füllel fogadjuk be és a 
szerkesztés elemei a fül számára 
még zseniális előkészítő zenema
gyarázatok révén sem válnak fel
ismerhetővé, értelmezhetővé, él
ménnyé. Emlékszem, hogy egy 
darmstadti Stockhausen-hang- 
versenyen a szerző megkérdezte a
kb. 100 fős közönséget, hogy a bő 
félórás műben hány részlet (tétel) 
van. Úgy emlékszem, hogy 38 té
telt mondott ő maga, hiszen a kö
zönségből senki sem vállalkozott 
arra, hogy legalább tippeljen a té
telek számára. Mégha szünetek 
választották volna el a tételeket 
(mint ahogyan ez a szerző uta
sításának megfelelően nem volt 
így!), az átlag hallgató, de még a 
modern zenében jártas szakem
ber sem tudott volna pontos szá
mot mondani, hiszen biztosan 
elvesztette volna időközben a té
telszámlálás fonalát. A látszat-

tételosztás már régen gyakori a 
modern zenében. De az aleato- 
rikus (véletlenszerű) zenék en
nél sokkal messzibbre mentek. 
Nem az az igazi probléma ben
nünk, hogy a mű előadásról elő
adásra lényegesen megváltozik, 
hanem az, hogy végeredmény
ben a millió változatból melyik az 
igazi, vagyis melyik a LÉNYEG? 
Vagy itt már nincs is lényeg? 
Éppen ez lenne benne a lényeg? 
Ettől az irányzattól kezdve a g r a 
f ik a - z e n e  (néha csak GRAFIfíKA- 
ZENE) nyíltan a látszatzenének 
hódolva nemcsak a zenei lényeg
ről mond le, de magáról a zenéről 
is. A partitúrák sokszor valóban 
c s a k  g r a f ik á k ,  a szó valódi értel
mében. Lehetnek szépek, zenét 
sugallók is, de mindenképpen a 
látszatvilágot képviselik. Láttam 
olyan „ZENEI PARTITÚRÁT” is, 
amelynek csak címe volt üres, fe
hér lapon: a lá t s z a t - z e n e  lá t s z a ta .

Van olyan kísérlet is, amely 
szavakkal írja le, mit kell zene
ileg tennie az előadónak, affé
le hangverseny-tevékenység út
mutató lenne ez nemcsak az 
előadó(k)nak, de a közönségnek 
is. Van épület-műszakirajz-par- 
titúra is, szerencsére a szerző 
(Xenakis) átírta hangjegyes par
titúrára is. A műszaki rajz alap
ján készült épület létezik, a belőle 
kihallható (KI-LÁTHATÓ!) zene 
is.

VIRTUÁLIS VILÁGBAN É- 
LÜNK!

Meg kell barátkoznunk a gon
dolattal, de azok, akik ebbe ma 
beleszületnek, ez lesz a VALÓS 
VILÁG. Ez lesz a lényeg és majd 
ennek keletkezik a maga látszat
világa. Régi igazság, hogy csak 
nézzük a világot, de nem látjuk. 
Akármilyen egyszerű, átlátszó, 
banális történést is 10 ember 10 
leírásban fog utólag megjeleníte
ni. Lesz köztük olyan beszámoló 
is, amely n e m  is  h a s o n l í t  a törté
netekre, vagy ellentmond minden 
más véleménynek. Végeredmény
ben az ember mindig is látszat
világban élt és él. Miért lenne ez 
alól kivétel a művészet, és ezen 
belül a legabsztraktabb, a zene?

Vajon a zenében érjük tetten 
a VIRTUÁLIS VILÁG IGAZI 
MIVOLTÁT: a lényeg annyira 
megfoghatatlan, hogy csak a lát
szatban kapaszkodhatunk meg 
igazán?

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-

Október 11-én, életének 93. évében el
hunyt Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, 
költő, műfordító. Munkásságának közép
pontjában Shakespeare és Villon műve
inek fordítása állt, de fordított Moliére-t 
és Agatha Christie-t is. Saját versesköny
vei közül kiemelkednek az Ö n a rc k é p  re 
tu s  n é lk ü l  és a V illo n  á r n y é k á b a n  című 
kötetek. 1942-ben a kolozsvári egyete
men szerzett bölcsészdoktori címet Villon 
művészetéből. A festőnek is tanuló 
Mészöly a Nemzeti Színháznál, a Madách 
Színháznál dolgozott dramaturgként, ké
sőbb a Színművészeti Főiskolán tanított. 
1963-tól tizenöt éven keresztül dolgozott 
elsősorban fordítóként és dramaturgként 
a Magyar Televízióban, nevéhez fűződik 
több film — a L il io m f i , a B á n k  b á n  vagy 
a C z il le i  é s  a  H u n y a d ia k  -  forgatóköny
ve. 1992-tól a L y u k a s á r a  című televíziós 
irodalmi műsor szerkesztő-műsorvezető
je volt.

A  K i t a k a r t  P s y c h é  című antológiaso
rozat köteteit (A s z ív  k u ty á ja , S z o m ja s  
o á z is ,  É j s z a k a i  á l la tk e r t ,  D z s u n g e l  a  s z í v 
ben ) mutatták be Kolozsváron, október

13-án. Fellépett: Bárdos Deák Ágnes, 
Forgács Zsuzsa Bruria és Karafiáth 
Orsolya. Október 14-én a szerzők 
Marosvásárhelyen találkoztak a közön
séggel.

Láng Zsolt A  f ö ld  á l la ta i  B e s t iá r iu m  
T r a n s i lv a n ia e  I V  című új regényét mu
tatták be a kolozsvári Gaudeamus köny
vesboltban, október 14-én. Láng beszél
getőtársa Márton Evelin volt. Ugyanitt 
került sor Szabó Róbert Csaba T em e té s  
e s te  t í z k o r  című novelláskötetének be
mutatójára, október 20-án. A szerzővel 
Demény Péter és Láng Zsolt beszélgetett.

*
Átadták az Erdély Magyar Irodalmáért 

Alapítvány idei díjait Székelyudvarhelyen, 
október 15-én. Az Életműdíjat Szilágyi 
István kapta, a Debütdíjat Potozky 
Lászlónak ítélte az alapítvány kuratóri
uma. Az EMIA-díjat Cseke Gábor köl
tő, író, újságíró és Molnos Lajos író, köl
tő, műfordító vehette át. A Hídverő-díjat 
a neves irodalomtörténész és kritikus, 
Láng Gusztáv kapta.

Pethő Lorand volt a kolozsvári Bretter 
György Irodalmi Kör vendége október 3- 
án. A költővel Karácsonyi Zsolt beszél
getett.

A  Korunk Akadémia szervezésében tar
tott írói estet Szilágyi István Kossuth-díjas 
író, a H e lik o n  főszerkesztője Kolozsváron, 
október 26-án. Beszélgetőtársa Balázs 
Imre József, a K o ru n k  főszerkesztője volt.

Szilágyi Domokos Napokat tartottak 
a költő halálának 35-ik évfordulója al
kalmából Szatmárnémetiben, október 
28-án. A rendezvénysorozat keretében 
irodalmi tanácskozásra, koszorúzásra, 
kerekasztal-beszélgetésre is sor került, 
Nagysomkúton ökumenikus istentiszte
letet tartottak, a kolozsvári Házsongárdi 
temetőben pedig megkoszorúzták a köl
tő sírját.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház drámapályázatot hirdet d r á -  
M A z a t  címmel. Bármilyen magánsze
mély pályázhat még be nem mutatott 
magyar vagy román nyelvű drámával 
tematikai és műfaji megkötés nélkül. A 
jeligés pályamunkák leadási határide
je 2012. május 31. 15:00 óra. A pályáza
ti kiírás teljes szövege a Tomcsa Sándor 
Színház weboldalán (w w w .s z in h a z .r o ) 
tekinthető meg.

ü ®

Optimisták 
és pesszimisták
A z o p tim is ta  a z t  g o n d o lja , hogy  

ez m inden  világok  leg jobb ika . A  
p e s s z im is ta  a t tó l  ta rt,...

J u l iu s  R o b e r t  O p p e n h e im e r  fe n ti  
g o n d o la tá n a k  f o ly ta tá s á t  r e jtik  a  fő so 
rok.

VÍZSZINTES
1. A gon dolat fo ly ta tá sá n a k  e l

ső  ré sze . 6. Bűnéért megfizető. 11. 
Hitegető. 12. Ázsiai ország. 13. Az er
bium vegyjele. 14. Horvát város (név
változat). 15. Sportszermárka. 16. 
Kölyök, angolul. 17. Középen áthoz! 18. 
Üdítőital. 19. Karesz. 20. Azonosak!
21. Pulóvert készítő. 22. Sárga vegyi 
elem. 23. Környezetétől elütő. 25. Te és 
társaid. 26. Annyi mint, röviden. 28. 
Skandináv férfinév. 29. A gondolat 
fo ly ta tá sá n a k  m ásod ik  része . 30. 
Kertben ráérősen dolgozgató. 33. Kínai 
hosszmérték. 34. Az ezüst vegyjele. 35. 
Kettős betű. 36. Múló (idő). 38. Tekint. 
41. Ujjával rámutat. 43. Salamon bece
neve. 45. Működő (óra). 47. Mókus, ré
gies szóval. 49. Gyakori férfinév. 51. 
Gambrinus itala. 52. Füvet eszik a

nyáj. 54. Adósságot visszafizet. 56. A 
nitrogén és a hidrogén vegyjele. 57. A 
gondolat fo ly ta tá sá n a k  h arm adik , 
befejező  része . 58. Összekattanó (la
kat).

FÜGGŐLEGES
1. Csak otthon dolgozó nő. 2. 

Nebraskai városból való. 3. ... d'ltalia; 
olasz kerékpáros körverseny. 4. Az itt- 
rium és a tantál vegyjele. 5. Egyhangú 
meló! 6. Kevert szín. 7. Gyakori női 
név alakja több idegen nyelven. 8. 
Cickafark! 9. Ecsetel. 10. Üvölt, kia
bál. 12. Nagyvadat elejt. 15. Fénykép. 
16. Leves evése. 18. Muszáj megten
nie. 19. Félkész! 21. Az ablakon át az 
utcára tud nézni. 22. A malária gyógy
szere. 24. Ada ...; olimpiai bajnok hol
land úszónő. 25. A hógolyózás év
szaka. 27. Az összeadás szava. 31. 
Textus. 32. Folyékony fűtőanyag. 37. 
Szeretettel átkarol. 39. Sötét napszak. 
40. Frissen esett, apró téli csapadék. 
42. Leereszkedő jóindulat. 44. Spanyol 
eredetű, ritka női név. 46. Mindennek 
a lelke! 48. Teraelektronvolt, röviden. 
50. A harmadik személyre. 53. Dúdoló 
szócska. 55. Vagy, angolul.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon  20. számá
ban közölt K é p e ssé g  cí
mű rejtvény megfejtése: 
M in d e n k é p p  ig a z a d  van .
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Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA

TÁMOGATÓINK:
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