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CSEKE PÉTER

Jancsó Elemér párizsi leckekönyve
Az Erdélyi Fiatalok megjelenését 

előkészítő Jancsó Béla már a Bartha 
Miklós Társaság Új Magyar Föld cí
mű röpiratát megköszönő első -  még 
magázódó -  levelében (1929. júli
us 7.) jelzi Fábián Dánielnek, hogy 
az öccse hamarosan felkeresi. „Alig 
egy órája ment el tőlem öcséd, aki
vel alapos diskurzust folytattunk a 
magyar problémákról” -  tudjuk meg 
a július 21-én keltezett válaszból. 
Az augusztus 18-i Fábián-levélből 
az derül ki, hogy a BMT ügyvezető 
elnöke több példányt küldött József 
Attila Nincsen apám, se anyám cí
mű verseskötetéből. Amikor Jancsó 
Béla az elszámolás felől érdeklődik, 
megtudja: „A kérdéses versesköte
teket, a József Attiláét, ingyen ter
jesztésre küldtem le, ezért semmi
féle pénzt ne küldjétek, ha azonban 
akartok érte valamit kapni, azt a
> » > >  folytatás a 13. oldalon

készülő ifjúsági mozgalmatokra for
dítsátok. (Nagy ajándék.)”

Csak következtetni lehet rá, hogy 
a „nagy ajándékot” talán épp Jancsó 
Elemér hozta el, augusztus elején. 
Budapesti tartózkodásának idejére 
esik Szigethy Endrének, a BMT iro
dalmi elnökének a kolozsvári láto
gatása -  aki Fábián Dániel megbí
zásából „a haladó szellemű magyar 
ifjúság konferenciájának összehozá
sa” ügyében kereste fel Jancsó Bélát. 
A megbeszélésükről írt, részletes, 
július 24-i tájékoztatóban azonban 
nem kerül szóba József Attila kül
deménye. „Öcsém hazajövetele után 
még írni fogok” — ezzel zárul a levél, 
de írója csak augusztus 27-én köszö
ni meg Fábiánnak a Nincsen apám, 
se anyám példányait, egyben jelez
ve, hogy Benedek Elek halála mi
att késik a válasza.

SZÁLINGER BALÁZS  

Pár sor szívszorító igazság
Elhív nyilván, ha majd eszére tér,
Az ikszedikre, és főz valamit.
Jár előttem mintegy véletlenül 
Kigombolt és lecsúszott ebben-abban,
De én azt nézem, hogy már csak totyog, 
Mint egy zsíros pelikán, lent a földön. 
Megvágja magát, a lisztet leejti,
S a valamikori híres madár 
Teste meglesz még, de beköltözik 
A félelem, s lassan szétverni kezdi.

Hát így néz ki az, aki átaludta,
Hogy varázsban fürösztötték, nem unták 
Megszárítani, tejbe mártani,
Mézzel epilálni hajlatait 
S a legnagyobb csodák közé fektetni;
Hát így néz ki egy nő vihar után,
Mikor kilép a házból, s rájön arra,
Hogy már nem érte, tőle zöld a fű,
S míg a füvön az élet kergetőzik, 
Könnyeivel küzd, és hagymát pucol.

„Úr ajándéka s anyja egy személyben 
Boldogság mely új boldogságot hozhat 
Ő a minden csillag a magas égen 
Megjelölő és jel ő egy személyben 
Boldogság mely új boldogságot hozhat 
Ő a minden csillag a magas égen 
Benne látjuk a minden csillag anyját 
Boldogság mely új boldogságot hozhat”

Lesz majd pár sor szívszorító igazság; 
Sajnálom, hogy cselédkönyvbe kell vésnem.

• V isky A ndrással b eszélget 
Láng Orsolya

• Bogdán László -  Vaszilij Bogdanov: 
A vörös pók hálójában

• Sigm ond István: M olekulák 17.
•  A NAGY KILOM ETRIK

O L V A S Ó I N K
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Visky András költővel, 
drámaíróval, dramaturggal
„Lehet, hogy máris romok 
alatt vagyunk...”
-  A napokban egy doku-fikció forga

tásán vettél részt a román pusztában. 
Gondolom, hogy talán éppen a családi 
exodusból készül film, amelynek te gyerek
ként egyik (fó')szereplője voltál. Ezt az él
ményt megírtad már több műfajban is -  
de mit jelent számodra a film igazsága1 
Úgy értem, milyen harc jöhet létre a való
sághűségért különböző műfajok között1

-  Csak ügyetlenül tudom megválaszol
ni ezt a kérdést, nincs kezem ügyében 
a filmteória, ami, mint a teória általá
ban, rendszerint elfedi valódi tudatlan
ságunkat. A valósághűség a pontosan 
elmondott történetben gyökeredzik, azt 
hiszem, és ebből a nézőpontból majd
nem mindegy, hogy dokumentumfilm- 
ró'l beszélünk vagy fikcióról. A műfaji ha
tárt, ami persze teoretikus képződmény, 
az igazi film átlépi, abban a pillanatban 
mindenesetre, hogy részévé válik valósá
gos (!) életemnek, és ez erős, bizony jelen
tős mozzanat. A történelem például mes
terséges képződmény, a történet viszont 
nem. A harc, azt hiszem, nem a műfa
jok vagy a műnemek között van, hanem 
azokon belül, legalábbis ha az alkotó po
zíciójából nézzük. A buszsofőrünk, noha 
tudta, ki vagyok és miért tartok a stáb
bal a Bärägani-ba, leplezetlenül utált 
és hangosan dicsőítette a kommunistá
kat, akik megtisztították a társadalmat 
ezektől a nyomorultaktól („amárátii á§- 
tia”) és kitelepítették őket: én nevettem 
rajta, a többiek elsápadtak és fojtott han
gon szidták, ügyelve, hogy meg ne hallja. 
Csak a krisztustövissel és szentjánoske
nyérfákkal sűrűn benőtt temetőben kér
dezte meg emberi hangon, hogy halott 
szüleim sírját keresem-e? Előtte viszont 
megmutattam neki egy kétéves gyermek 
fejfáját, akit 1953-ban temettek oda. A 
történelmet a győztesek és az összeszorí
tott fogú vesztesek írják, a történetet vi
szont a halottak.

-  Szerinted az emlék inkább dokumen
tum- vagy inkább fikciójellegű?

-  Az én emlékeim fikciójellegűek, nem 
kérdés. A kényszerlakhely és fogság fik

ciójában éltem hétéves koromig, és én 
mindegyre apámat vártam, aki majd 
helyre állítja elveszített, valódi életün
ket, amelyhez a mostaninak nincs sem
mi köze, és amelyről nekem nem volt 
közvetlen tapasztalatom, az ismeret
len múlt tehát a család Edenét jelentet
te, a napi Biblia-felolvasások nyomán is, 
nem utolsósorban. Sokszor láttam apá
mat közeledni felénk az iszonyatos kiter
jedésű Bärägani-ban, futottam is be ki
tartóan anyámhoz és a testvéreimhez a 
hírrel. Most, hogy ezek a román filme
sek kivittek a talán még egyetlen létező 
egyenbarakkhoz a Viziru melletti, egy
kor Rublának hívott, ma már nem létező 
településre, amelyet a kitelepítettek első 
nemzedéke épített, megdöbbentett a lát
vány, a tapasztott sár illata, a bő vege
táció, valamint a kisbusz fénycsóvájában 
futkosó mezei vadak látványának szoron
gató otthonossága. Az éjszakai filmezés 
egyik szünetében eltávolodtam kissé a 
helytől, kimentem mintegy az éjszakába, 
és váratlanul rámtört az alig elviselhe
tő felismerés, hogy a románul nem tudó, 
Budapest belvárosában felnőtt, törékeny 
és nagyon szép anyám szenvedései sok
kal nagyobb mértékűek voltak, semmint 
valaha elképzelhettem volna.

-  Milyen funkció megtestesítőjeként 
vagy jelen a stábban1

-  Ennek a filmnek az a célja, hogy 
meggyőzze a nézőket egy kitelepítés-mú
zeum, amolyan lágerskanzen létreho
zásának a szükségességéről: ezért vit
tek engem a még létező barakkba, hogy 
ott felmérjem a lehetőségeket és felidéz
zem emlékeimet, én vagyok tehát a film 
főszereplője. A filmnek része egyébként 
a Júlia című darabom egyik jelenetének 
a megrendezése a barakk üres terében. 
Ion Gostin rendező magával hozta Oana 
§tefánescut a bukaresti Odeonból, aki
vel az egyik általuk kiválasztott jelene
tén dolgozom a filmben, egy virtuális elő
adás rendezőjeként.

-  Miben más egy napod a forgatás alatt, 
mint amikor a színházban dolgozol1

-  Mindenben. Csak a munka végén 
rámtelepedő, napokig tartó elgyötörtség 
érzése a közös; újabban, olyan három
négy éve a depressziót sem úszom meg. És 
persze közös a részletekre való állandó fi
gyelés, a szorongás, hogy valamit megint 
nem vettem-vettünk észre, és ott kajánul 
kidugja a fejét az ördög és nevet, majd 
persze a bemutatón. Egyik terepen sem 
az enyém a felelősség (nem vagyok ren
dező, nem jegyzem sem az előadást, sem 
a rólam-velem készülő filmeket), és még
is. A színház persze otthonosabb, jobban 
tájékozódom benne, talán még a kezdeti 
sötétségben is, amikor először a színpad
ra állnak a színészek és tapogatózunk. 
Ez a tapogatózás persze egyre ritkább él
mény, újabb és újabb előadásokat hozunk 
létre, és nem kérdezzük meg magunktól: 
miért is? Előadásokat csinálni persze na
gyon könnyű, valódi színházat iszonyato
san nehéz.

-  Egyébként amikor egy előadást készí
tesz elő, a főágra vagy a mellékágakra fi
gyelsz inkább (ostromolsz avagy tapogató
zom

-  Nincs főág. És nincs mellékág. Nem 
ostromlók, ennek még a gondolatához sin
csen erőm, viszont bizony eltökélten tapo
gatózom, ha ezalatt azt értjük, hogy a ta
nulás tulajdonképpen a létformám. Én 
nem fogok sohasem elkészülni. De itt nem 
is rólam van szó, nem nekem kell valaho
va eljutnom és a létező kulturális normák 
szerint beteljesítenem az életemet. A főág 
és a mellékág mindig a másikat is jelen
ti, ha nem leginkább a másikat. De ezen 
még el kell gondolkoznom.

-Nemréga bukaresti Országos Színházi 
Fesztiválon vettél részt. Hogyan, milyen 
hangulatban tértél meg a rendezvényről1 
Volt-e valamilyen tanulságai

-  Talán megkopott kissé, és ennek ab
ban látom az okát, hogy az egykor való
ban jelentős és a világon mindenütt is

V isky A ndrás
1957-ben született Marosvásárhelyen. Édesapját, Visky Ferencet 1958-ban 22 év 

börtönbüntetésre ítélték, melyből hat évet le is töltött. Nem sokkal ezután Visky 
Ferenc feleségét és gyermekeit a Bärägan-alföldi táborba internálták. 1964-től új
ra szülővárosában folytatta tanulmányait. 1976-ban érettségizett, Temesváron 
szerzett mérnöki diplomát 1982-ben. 1989-től Kolozsváron él, először a Korunk 
szerkesztője, majd létrehozza a Koinónia könyvkiadót, melynek 2009-ig főszerkesz
tője is volt. 1990-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgja, majd a 
BBTE színházi tanszékének docense. Doktori címet az ELTE Esztétika Tanszékén 
szerzett. írói munkásságáért 2009-ben József Attila-díjat kapott. Legutóbbi köte
te: Megváltozhat-e egy emberi Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2009.
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mert román színház ma már korántsem 
olyan erős. Nincsenek eló'adások, megle
pően kevés jó van, és erre nem lehet egy 
rendes fesztivált alapozni. Csak a párhu
zam kedvéért mondom: ezzel szemben a 
TIFF valódi esemény, számos szellemi iz
galommal -  feszíti szét Kolozsvárt, és mi
lyen jó, hogy ezt teszi. Arra nem épülhet 
igazi színházi fesztivál, hogy vajon Silviu 
Purcárete, hogy egyetlen nevet említsek 
most, rendezett-e idehaza abban az évben, 
vagy nem. Túl sok név nem is említhető, 
hiszen a csikorogva futó műanyag szala
gokon gyártott előadások az intézmények 
létét igazolják ugyan, de az alkotóembere
két semmiképpen sem. Profi, magas szín
vonalú és érdektelen előadások születnek, 
a színvonalas szürkeségnél meg nincs ve
szélyesebb. A napokban néztük meg a fe
leségemmel Adrian Sitaru legújabb film
jét (Din dragoste cu cele mai bűne intenfii 
-  Legjobb szándék), és nem tudok elsza
kadni a kompozíció gondolati komolyságá
tól. A kolozsvári Művész mozi nézőterén 
négyen foglaltunk helyet. (Lehet, hogy 
nem is veti szét Kolozsvárt ez az új, na
gyon erős filmnyelv...?) De visszatérve a 
színházhoz: a fesztivál legnagyobb esemé
nyét az az Andrei Serban rendezte Ványa 
bácsi-előadás jelentette, amit már ötödik 
éve tartunk műsoron. De persze miért 
hallgatnám el, hogy a kolozsvári társulat 
három előadása (a Ványa bácsi mellett az 
ugyancsak Serban rendezte Suttogások 
és sikolyok, és Tompa Gábor Leonce és 
Lénája) volt a fő attrakció Bukarestben, 
és azt mindenképpen elgondolkodtatónak 
és megbeszélendőnek tartom, hogy miért 
is nincs tulajdonképpen párja ennek a for
mai javaslatnak, amivel a kolozsvári tá r
sulat jelenleg előáll.

-  Mi működik egyszerűbben, mi nehe
zebben egy forgatáson, mint egy színda
rabban való közreműködésben?

-  Nekem mindig az a nagyon nehéz, 
amit éppen csinálok, a dramaturgi sze
repkört is én magam tettem nehézzé, ho
lott nagyon egyszerű is lehetne, legalábbis 
a legtöbb helyen azt látom. Én a színpa
di dramaturgiát művelem, van tehát vé
leményem az előadás egészének a nyel
véről, és ezt félelem nélkül ki is fejezem 
a próbán, mialatt persze szeretnék meg
maradni a rendező elképzelésén belül, 
ami olykor kifejezetten nehéz, mert kide
rülhet, hogy a rendező meztelen, és ezt 
a dramaturg nagyon hamar észreveszi, 
és aztán a színészek is persze. A rende
zői szerepkör egyébként éppen átalakuló
ban van a történő színházban, a minden
ható demiurgosz rendező képe meg már 
kifejezetten nevetséges, és csak hatalmi 
eszközökkel tartható fenn. De bárhogyan 
is lenne, a színházban valahogy mindig 
erős szituációk jönnek létre, sokat meg
tudhatsz önmagadról, ha erre figyelsz. 
Nem dolgoztam sohasem egész estés fik
ciós filmben, rémisztő lehet mintegy le
gyűrni az ipart és az alkotói pozíciót nem 
feladva hozni döntéseket.

-  Dolgozol-e jelenleg irodalmi művön?

-  Folyamatosan dolgozom, egyszer
re több töredéken is. Erről megpróbál
tam leszokni és egyetlen munkára kon
centrálni, de ez nem ment, így most már 
elfogadom magam olyannak, amilyen 
vagyok, és lehetőleg humorral, ami per
sze az utóbbi években egyre kevésbé si
kerül, pedig fordítva kellene történnie. 
Robert Woodruff Születésnap című elő
adásának én írtam meg a színpadi vál
tozatát Thomas Vinterberg és Mogens 
Rukov filmdialógusai alapján, és ez na
gyon jó munka volt, nem utolsósorban 
azért, mert Robert igazi felfedezésem, 
nagyon jó vele dolgozni, a színházról 
olyasmit tud, amiről nekem sejtelmem 
sem volt, könnyű volt tehát vele megba
rátkozni és rendesen beszélgetni. Nem 
tudom persze, hogy egy színpadi adaptá
ció, amelynek minden sorát én írom, de 
nem én jegyzem, mennyire tekinthető 
irodalmi műnek, nekem viszont a folya
mat ugyanazzal az erővel bír, mintha én 
jegyeznék egy „eredeti” művet. Ezt azért 
említem külön is, mert a Gyáva embert 
szeretsz után úgy éreztem, nem fogok 
tudni többet verset írni, nem is erőltet
tem hát. Most viszont mintha megnyílt 
volna előttem egy újabb könyv megírásá
nak a lehetősége, ami viszont több évet 
fog igénybe venni, persze. Mert közben 
két New York-i színháznak is írok szín
padi adaptációkat, amiket ismét nem én 
jegyzek, de a színházi munkában nagy 
szabadságélmény a névtelenség, ez az ál
talában a művészet lényegénél mindig is 
ott levő anonimitás. Közben persze, ami
kor kivet magából a vers vagy az adaptá
ció, Woodruff egyik lehetséges jövőbeni 
rendezéséhez gyűjtöm az irodalmi-törté
neti anyagot, amit aztán darabnak kelle
ne megírni majd, és elég hamar.

-  Azt mondtad egyszer (a Sipos 
Mártival való beszélgetőkönyvben), hogy 
a gyerekkori fogságélmény miatt mind a 
mai napig félelemmel tölt el az utazás. 
Mi történik ilyenkor az örökkön úton lévő 
Visky Andrásban, Visky Andrással?

-  Az utazás előtti egy-két nap azzal 
telik el, hogy keresem az éppen folyó 
projektből való kilépés lehetőségét, ezen 
já r az agyam, megállíthatatlanul. Hátat 
fordítani, elszaladni, hagyni az egészet, 
lemondani. Mindezt persze nagyon gyá
ván, miközben a testem abban remény
kedik, hogy valami történik, és nem kell 
elmennem mégsem. És hát a szorongás, 
amit nem tudok csillapítani még ak
kor sem, amikor szabadságra megyünk 
a családommal. Nevetségesnek is látom 
magam közben, és az is vagyok. Aztán a 
repülőn vagy a vonaton hamar elalszom, 
vagy olvasok és jegyzeteket készítek órá
kon át.

-  Van-e időd az események leülepítésére?

-  Nincs, de nem adom fel. Ebben az év
ben már például nem áll előttem hosszabb 
utazás, és ez jó érzéssel tölt el. Vannak 
persze rossz emlékeim is: a japáni uta
zásomat nem sikerült rendesen feldol

goznom, holott nagyon sokat nyerhettem 
volna belőle. Itt van előttem a japánra 
lefordított verseimnek a gyűjteménye, 
meg az ottani jegyzeteim, a hazahozott 
tárgyak, a Nó-színházi élmények, ami
ket ugyan megosztok a diákjaimmal, de, 
egyelőre legalábbis, írás nem lett belőle. 
Japánból egyenesen Avignon-ba repül
tem ugyanis, ahol éppen ment az egyik 
darabom, és ahol, Chicago mellett, a leg
érzékenyebben fogadták azt a dramatur
giai javaslatot, amin tulajdonképpen ál
landóan dolgozom, és ez mintegy gátat 
emelt a japán szünesztéziák valódi meg
élése előtt.

-  Szoktál-e jegyzetelni útközben?

-  Persze, szoktam, nem vagyok viszont 
egy állandó jegyzetelő. Megtörtént per
sze, hogy az egyik amerikai naplómat 
Varsóban a repülőn felejtettem, és mind
hiába telefonáltam a repülőtársaságnak 
több alkalommal is, nem találták meg. 
Egyszer a számítógépem is behalt, el
vesztek a jegyzeteim, naplóim minde
nestől. De ezt megpróbálom úgy felfogni, 
hogy ezek az emlékezet- vagy számító
gép-vírusok az irodalomtörténetet szol
gálják, ami tehát nekem személyesen 
veszteség, tágabb értelemben minden
képpen nyereségnek fogható fel. Az olva- 
sásnak-jegyzetelésnek persze a diákja
im miatt is folyamatosnak kell lennie, ők 
nagyon fontosak nekem, rettentően so
kat kapok tőlük.

-  Mi érdekes számodra az elmúlt idő
szakban, mi foglalkoztatott legerősebben?

-  Napi gondolatom a nyugati kultú
ra szemünk előtt történő széthullása. 
Lehet, hogy máris romok alatt vagyunk, 
de ezt mi nem is érzékelhetjük igazán, 
mi, akikkel történik. Én ráadásul a már 
csak nyomokban létező keresztény világ
kép és a jelentések végleges összeomlá
saként érzékelem a folyamatot, keresz
tényként és, jaj, hívőként. Amerikában 
fel sem tűnik, tulajdonképpen senkinek, 
Nyugat-Európában meg azért nem, mert 
már teljességgel érdektelen. Tudom, 
hogy nevetséges, hogy ilyen „nagy” gon
dolataim vannak, de a nevetségesség vi
tathatatlan ténye is a szétmorzsolódás 
jele előttem. Nincs különbség a Szent 
Péter-templom vagy a Colosseum meg
látogatása között, a múlttal találkozol 
mindenütt, én legalábbis így élem meg. 
Valamivel jobb a helyzet, ha lemégy a ka
takombákba, a Via Appián. Szép zomán
cozott cserepek hullnak le a templomte
tőkről mindenütt, meg kőszobrok és, de 
ezeket már nem is kell észrevenni, épü
letanyagokká lesznek, egy egészen más
fajta építményben, amiről sejtelmünk 
sincs. És egyetlen kérdéssé redukálha
tó mindez, hogy a szent szövegek mögött 
van-e megszólítható személy. Most, hogy 
mindezt megvallottam, nevetségesnek is 
tartom magam, de talán itt volt az ideje.

LÁNG ORSOLYA
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BO G D ÁN  LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov: A vörös pók hálójában
Hódolat Orwellnek

1984, először
Először Hvaron, egy szállodában 
olvastam Orwell utópiáját.
Megborzongatott. Soha, sehol mását 
ez idáig én még nem találtam.
Noha elmerülhettem a Gulágban.
A stencilezett részek eljutottak 
hozzám is, akkor közkézen forogtak.
S  miket élt át Szalamov Kolimában?!
De Orwell más volt. 0  modellezett.
Nem érdekelték büntető lágerek. 
Megteremtett egy eszelős világot. 
Mindenünnen a Nagy Testvér nézett. 
Láthattuk a Gondolatrendőrséget. 
Megőrjíthettek múlt-újraírások.

1984, m á s o d s z o r
Most, hogy Tatjána könyveit lapozom, 
felfedezhetem újra e regényt, 
végleg elveszítve a reményt, 
hogy változhat valami a világon. 
Mintha tengerfenék őserdejében, 
szörnyként, egy iszonyatos világba 
beleveszve, rettegve járkálna 
Winston. A Nagy Testvér eszelősen 
követi. És én Kobát idézem, 
díszszemléken, az utolsó mítingen, 
és már tudom, mit Orwell nem tudott, 
hogy senki nincsen a mi oldalunkon, 
remény sincsen, hogy átalakuljon 
a párt. Uralma hálóba fogott.

1984, h a r m a d s z o r
Amikor Orwell utópiájáról, 
mint leképezett szovjet valóságról 
beszéltem, nagyon megdöbbent Tatjána. 
Mereven nézett és hallgatott Tánya.
Észre sem vettük, beesteledett.
Homály uralgott künn, a kert felett.
„De hát ez regény -  érvelt unokám.
Izgatottsága átragadt reám. -
Képzelgés. Soha, sehol, semmikor
nem történt meg. Nem hiszem, hogy valahol
kialakulhat ilyen rendőrállam,
pláne nem, hogy szent Oroszországban...”
S  akkor közbeszólt váratlanul Léna:
„El kell meséljük neki, Vászja, még ma, 
egész megcsúfolt, kizsarolt életünk.
Elhiheti-e bárki is nekünk, 
amit átéltünk ? Mit gondolsz, anyád 
turistaként járta Szibériát?
Puszta szeszélyből élt ott évekig?
Nem így volt, drágám. Egy percig el ne hidd. 
Nagyapádat akkor már követték!
Dossziéja volt, listákra tették!
Más megoldás nem volt, menekültünk, 
a tajgában hét évig bujdokoltunk!
Mindez persze teneked szép mese, 
nem érintett meg a rettegés szele, 
nem láttál lágert, vallatószobát, 
nem tudod, hova süllyedt a világ.
Nem éltél kollektív őrületben, 
felismerve, hogy elhagyott az Isten...

Számodra Amerika a valóság, 
érthetetlen rémálom Oroszország.
Lenin, Sztálin csak történelmi hősök.
Azt tudod-e, hogy egyik herceg ősöd, 
elszánt és harcos dekabristaként, 
emelte fel szavát azokért, 
kiket rabszolgának nevezett 
Bergyajev, s kikkel minden megesett.
Ősöd a cár ellen lázadt és koholt 
vádakkal illették. Éltével lakolt. 
Dédanyádra rágyújtották a kastélyt 
hű muzsikjai. Ünnepelvén az estélyt? 
Nagyapád költő, de saját verseit, 
nem közölhette hosszú évekig, 
mert nem írt verset a vonatrablóról, 
csak az eszelős, rettenetes korról.
Igen, drágám, évtizedekig féltünk, 
rettegésbe fulladt egész létünk.
És te azt mondod, kitaláció 
Orwell regénye, színes vízió?...”

„Hát ti? -  jött be vejem, s villanyt gyújtott. -  
Mint mesebeli muzsikok, búsultok?!
Whiskyt töltött és csörgött a jégkocka.
Ittunk jövendő, boldogabb korokra.

1984, negyedszer
Éjszaka, talán a dupla whiskytől, 
talán az érzelmek rohamától, nem tudtam elaludni, 
s mivel forgolódásaimmal, maszogásaimmal, 
köhögésemmel nem akartam megzavarni 
a mellettem békésen alvó Lénát, felkeltem 
és kióvatoskodtam a félhomályos társalgóba, 
majd kiültem a hatalmas teraszra és a holdfényben 
hosszan elnézegettem a ház előtt a juharfákat.
Békés júniusi éjszaka volt. Óriási kocsikerékként 
úszott a hold Washington felett, 
s állandóan az volt az érzésem, mindez már volt, 
mindez már megtörtént, mindezt már átéltem egyszer. 
Aztán hirtelen jön mozgásba minden.
Csukott fekete kocsi fékez a ház előtt, 
kiugrálnak a gondolatrendőrség fekete egyenruhás tagjai, 
géppisztolyaikat lazán lóbálva, oldalazva közelednek. 
Körülfogják a házat. Betörnek. Eléjük megyek, 
lehetőleg ne ébresszék fel a családot, de a villa üres.
A kivilágított szobákban csak árnyak motoznak.
„Maga most velünk jön!” -  reccsen rám az egyik 
egyenruhás és karon ragad. Mire magamhoz térnék, 
alacsonyabb társa már meg is bilincsel.
Nagyokat löknek rajtam, amint a kocsi felé taszigálnak. 
Visszanézek még, álmosan bólogatnak a juharfák, 
mintha búcsút intenének, felsír egy gerle 
és fekete felhők mögé vész a hold.
„Áruló vagy -  üvölt az egyik fiatalabb, fekete ruhás 
és belök a kocsiba. -  Gondolatbűnöző vagy!
Eurázsiái kém vagy! Lelőlek, elgőzösítlek, 
a sóbányába küldetek!” „Rossz a sorrend -  
vigyorgok elszántan. -  Ha lelősz és elgőzösítesz, 
már nem tudsz sóbányába is küldeni, mert halott leszek.” 
Látom arcán a sárga tigrisek árnyékát. Szeme villog. 
Visszakézbóí ver szájon. Amikor felriadok,
Léna hajol fölém és félve kérdezi: „Mi van szívem, 
rosszat álmodtál?” Számhoz nyúlok és érzem, 
hogy még mindig szivárog az ütés nyomán 
kiserkenő vér. Sós íze a nyelvemen. Hallgatok.
És váratlanul törnek be, a nyitott ablakon át, 
a hajnali Washington hangjai. Kurvák vitatkoznak,
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sofőrök káromkodnak, részegek danolásznak, 
rendőrautó fékez, szirénázó mentőkocsik húznak el 
a ház előtt, ahol az előbb még a gondolatrendőrség 
fekete egyenruhás tagjai köröztek. Most megúsztam, 
gondolom még, a félálom peremén egyensúlyozva, 
de visszatérhetnek bármikor. Nincs menekvés.

Orwell, ötödször
A Nagy Testvér minket néz a képről. 
Hogy csinálja? De ott van mindenütt. 
Szent eszelősök, misztikus bolondok 
és a KGB délceg tisztjei, 
a Gulág rabruhás fegyencei, 
muzsikok, kurvák, pópák, koldusok, 
száműzöttek és vöröskatonák, 
a mindenütt feltűnő szent bolondkák... 
Gondoltad-e, hogy összekeverednek? 
Hóförgeteg ragadja el őket, 
sorsuk elől menekülőket.
Csalafintán lobognak, fölszikráznak 
Szent Iván éjszakáján a tüzek.
Mielőtt belehullnánk a gödörbe, 
vár reánk még néhány naplemente, 
visszavont kegy, árulás, baleset.
A Nagy Testvér minket néz képről 
és nem kegyelmez soha senkinek. 
Lábunk alatt a munkagödör tátog.

1984, hatodszor
Mindenütt a gondolatrendőrség, 
a múlt örökös változásai, 
hőbörödött újraírásai, 
rettegésbe fulladozó esték.
Árnyékok, az utcákon mögöttem. 
Surrogó patkányok, kóbor kutyák. 
Újrafogalmazódik a vád.
Lehet-e még valamiben hinnem?
Hisz eljöhet egyszer a változás, 
de a rendszer nem lehet soha más.
A párt uralma végleges, örök. 
Megtörnek majd a vallatószobában, 
szörnyeteggé formál a szörnyállam. 
Lázadók lőnek, vagy a menny dörög?

1984, hetedszer
Kiölték a lázadás szellemét, 
végül mindenkit megfélemlítettek. 
Az örömet is ellopták, a zenét, 
általában hajnal felé jöttek.
A Nagy Testvér nem tudott aludni. 
Lidércnyomás kínozta? Rémálmok? 
El lehetett volna előlük futni? 
Jelmezt cserélve kámzsás zarándok 
alakjában menekültünk volna, 
a hómezőn lemarad a horda, 
egymást tépik szét szürke farkasok. 
Kockáztatni is kellett volna. Tenni! 
Jobbra törni, menekülni, lenni! 
Valahol vannak szabad városok.

1984, nyolcadszor
ígérgetések, fogadkozások, 
lejárt idézés, számlák, határidők, 
szerelmeslevél, újságkivágások, 
fotográfiák az elmúlt időt 
hasztalan perlik, vissza nem tér semmi. 
A fiók, mint az anyaöl, kitárul.

Leghátul pisztoly. Így kell ennek lenni.
Az áldozat persze majd elbámul.
És felsikolt, felüvölt, hisztizik, 
térdre esik és mindent megígér, 
zokogva kér kegyelmet, cidrizik. 
a minden se sokkal több a semminél.
A Nagy Testvér minket néz a képről.
Gondolatrendőrök hullnak az égből.

A terjedelmes versciklus megírásának körülményeire -  ame
lyeket egyebekben hűen rögzít, s ez mindennél fontosabb szá
momra, hiszen bizonyítja, hogy nagyapa minden misztikája és 
fantazmagóriái ellenére is alapvetően realista költő, a valóság
ból indul ki, annak eseményeit ábrázolja és oda is tér, rögeszmé- 
sen vissza, körüljárva az Orwell regényéhez fűződő, helyenként 
bizarr és különös élményeit. Mivel az én könyvtáramban talál
ta meg Orwell regényét s olvasta újra, engem érdekelt, hogy mi
ért is izgatja annyira, mire ő szabatosan kifejtette, hogy mo
dellértékű mű, leképezi a mindenkori, így a kommunista típusú 
diktatúrák természetrajzát, természetesen a Szovjetunióét is. 
Ezt én kifejezetten túlzónak találtam, erre Léna nagymama, 
ki hallgatta beszélgetésünket, meglehetősen ingerülten ta r
tott egy hosszabb felvilágosító órát, különös tekintettel az orosz 
történelemre és balszerencsés családunk hányatott történeté
re. Pirultam, hogy mennyire tudatlan vagyok és akkor kezdtem 
megszeretni őket. — Tatjána Bogdanova

Washingtoni séták
Jönnek az élők. Jönnek a holtak.
Egy perc és kezdődik a karnevál.
Felöltőm maszkom, mélyet lélegzem.
Ki lesz, aki majd végül megtalál?
A Fehér Ház előtt koldusok 
heverésznek a park fái alatt.
A Capitolium felragyog.
Egy Limuzin lassúdon elhalad.
Továbbsétálok, nyolcvannégy évesen.
Feltűnnék valakinek? Nem hiszem.
Egy híg, dobozos amerikai sört 
nyitok ki, s leroskadok egy padra, 
nem is nézek a néger csavargókra.
Egyikük álmomban amúgy is megölt.
Kezébe nyomok egy dobozos sört.
Foghíjas szájjal, hálásan röhög, 
aztán elhurcolják a rendőrök.
Könnyező szemmel nézek a napba.
És hallgatom a harangokat.

A vers külön érdekessége, hogy az első olyan költemény, ami 
kimondottan amerikai élmények hatására született, ott-tartóz- 
kodásuk második hetében. Nagyapa kedves szép szokásai közé 
tartozott, hogy nagyokat sétált, hol ebéd előtt, hol ebéd után, és 
figyelte a számára ismeretlen világot. -  Tatjána Bogdanova

Fazakas Tibor: Orgona
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ZSIDÓ FERENC

Ajándék  
a korszellem nek
Laskának nem volt autója. Elvből. 

Inkább gyalog, busszal vagy biciklivel 
járt. Látta ugyan, hogy a szomszédság, a 
távolabbi ismerősök olykor mintha sajnál
kozva néznének rá, valahogy úgy, hogy ó, 
te szegény, hát nem telik rá?, de Laska 
ezzel nem törődött. Egy idő után azonban 
a barátai, rokonai is unszolni kezdték, 
hogy ugyan már, vegyen egy autót, nem 
látja, hogy mindenkinek van? Vegye már 
észre: ezt kívánja a korszellem! Laska til
takozott, magyarázkodott, elveire hivat
kozott, de nem talált megértésre, sőt. így 
végül beadta a derekát. Ha ezt kívánja a 
korszellem...

Egy rozogábbat vásárolt -  amilyen a 
mai korszellem, gondolta, jó lesz az neki.

Ó vatosság
Laskáéknak gyerekük született. 

Nagyon várták. Laska számára nem tűnt 
szépnek, de erről jobbnak látta hallgat
ni. Csak nézegette égővörös, majd napok 
múltán egyre halványabbá váló bőrét, és 
nem arra gondol, hogy üde és hamvas, 
hanem arra, olyan áttetsző, hogy ha a 
nap felé fordítaná, látszódnának az erei, 
az eszeveszetten kalapáló szíve, minde
ne. De ahhoz meg kellene fogni, fel kelle
ne emelni, s attól Isten őrizz, mert olyan 
picike, tán össze is törne a kezei között. 
Azért naponta elidőzött pár percet a kis
ágy mellett, lelkében az atyai szeretet 
morzsái után kutatott, s egyre inkább el
bizonytalanodott. Aztán azzal nyugtat
ta meg magát, hogy szereti a porontyot,

hogyne szeretné, csak óvatosan. Mert hát 
egy ilyen pici gyerekecskénél sosem lehet 
tudni...

Sok időbe telt, míg felismerte, hogy az 
óvatos szeretet nem szeretet.

Az összeforrás
Laska Lajosék örömittasan álltak az 

esketést végző hivatalnok előtt, úgy, mint 
akik megütötték a főnyereményt. A kér
désre, hogy saját akaratból cselekszik-e, 
amit cselekszenek, hangos, magabiztos 
igennel válaszoltak. A család, a rokonság 
meghatottan mosolygott. Aztán a ceremó
niának különleges mozzanata követke
zett: a közös gyertyagyújtás. Laska fogta 
volna a gyufát, arra gondolva, hogy pár
ja majd tartja a skatulyát, de csak ügyet
lenkedett, a gyufa nem akart meggyűl
ni, a helyzet kezdett kínossá válni, mire a 
hölgy kikapta a gyufát társa kezéből, egy 
sercintéssel meggyújtotta, s azzal a moz
dulattal a gyertyának is lángot adott. Az 
ünneplősereg felszabadult nevetésbe kez
dett. Laska a boldogság mámorában nem 
tulajdonított különösebb jelentőséget a 
történteknek. Később már mindegy volt.

Tévém ánia
Laska Lajos megrögzötten gyűlölte a 

tévét. Sokáig mondogatta, be nem vinne 
efféle fenevadat a házába. Körötte, a tá r
saságában, ismerősei, munkatársai kör
ében mindenkinek volt tévéje, piszkál
gatták is Laskát eleget, hogy mi van, tán 
sajnálja rá a pénzt?! S különben is, vegye 
már észre magát, a tévé információfor
rás, információ nélkül pedig a ma embere 
halott. Addig-addig rágták a fejét, hogy 
Laska végül, igaz, a fogát szívva, bead
ta a derekát: vásárolt egyet. Amikor a ká

belt beszerelő munkás magyarázgatta, 
hogy ötvennyolc csatorna fogható, hogy 
így, hogy úgy, Laska egykedvűen bóloga
tott, gyanakodva pislogva a villogó kép
ernyőre. Este, lefekvés után aztán ször
fözni kezdett a csatornák között. Amit 
látott, megdöbbentette, vagyis inkább az, 
hogy mindenhol ugyanazt látja. Egy-két 
óra múltán zúgó fejjel kapcsolta ki a té
vét, szemét lehunyva aludni próbált. Nem 
ment. Forgolódott, hánykolódott, aztán 
váratlan ötlettől vezérelve felugrott, a té
vé képernyőjére ráterített egy pokrócot, 
hogy ki ne jöhessenek a gonosz emberek. 
Aztán megkönnyebbülten elszenderült.

A ggódik
Egyik nap Laska, amint a munká

ból hazaért, feleségét nem találta ott
hon, a konyhaasztalra pedig ki volt borít
va gyógyszeres ládikájuk teljes tartalma. 
Dobozok, fiolák hevertek szanaszét, úgy, 
mintha a felesége eszeveszett gyorsaság
gal keresgélt volna valamilyen gyógyszer 
után. Laskát hirtelen rossz előérzet kerí
tette hatalmába. Vajon váratlanul meg
betegedett a felesége? Fájdalmai vannak? 
Amint erre gondolt, nagyon kezdte sajnál
ni, mert eszébe jutott, törékeny asszony
káját mennyire megviseli a fájdalom. De 
akkor hol lehet? Elment az orvoshoz, ne
tán kórházba került? Laska telefonja 
után kapott, hogy hívja fel, de a felesége 
nem vette fel. Egyre inkább hatalmába 
kerítette az aggodalom. Mi lehet vele, és 
hol lehet? Aggodalmában még az is meg
fordult a fejében, hogy a felesége netán 
gyógyszeres öngyilkosságot követett el, 
ezért nem veszi fel a telefonját. Idegesen 
fel-alá já rt a lakásban, nem tudta, mité
vő legyen, hol keresse. így telt el egy fél 
óra, míg egyszer csak nyílt az ajtó, s azon

» » » » » »
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Utazás: innen, oda
i.

Érzem a szél földöntúli sürgetését, 
pedig biztonságban vannak a halottak, 
taposok rajtuk, és vezetem -  jó anyához illőén -  
a gyerekemet. Körülöttünk dideregnek a levelek, 
mint petyhüdt, korán megöregedett kezek. 
Gyerektenyerek. Nem fázol?, kérdezem.

II.

Szép vagy, mondom. Hiszen a halottaknak mindig 
hízelegni kell. Néha megtalálom a hajukat a párnámon, 
érzem a folyosón a lélegzetüket, vagy ha belépek 
egy üzletbe, egyszercsak saját nagyanyám bámul rám 
ijedten. Hiszen mifelénk túl sok a halott a földben.
Már egy kapavágás vagy egy rossz mozdulat

eló'lebbenti őket, miközben a gyümölcsfák, 
málnabokrok is szívják a nedveiket: megveszed, 
megeszed -  kelet-európai örökkévalóság.

III.

Vidám útitársat, hatalmas fákat, örökös hétfőt: 
Amerikát! Mint egy elszabadult kanca, vidáman 
süvít a szél a kocsim mellett. Lám-lám, ma együtt 
utazunk Iowából Oregonba. A helynevek fájdalom 
nélkül suhannak el, senkit sem ismerek, itt minden 
és mindenki egyforma. Az út szélén pökhendi, 
mulatságos fák állnak sorfalat.

Aztán éjszaka lesz. Rettentő túloldalát 
takarja a hold előlem. Ma keskeny, éles penge, 
minthacsak bele akarna vágni a szemembe.

Pedig ha nem változna velem együtt, 
fel sem ismerném.
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mosolyogva lépett be asszonya. Laska lélek
szakadva rohant elébe, izgatottan érdeklőd
ve, hol volt, mi van vele. Valami görcsoldót 
kért a szomszédasszony, azt vittem át neki, 
s egy kicsit ott ragadtam beszélgetni, mond
ta könnyedén az asszony.

Laskának egyszerre összeszűkült a sze
me, s mérgesen rákiáltott feleségére: s én fél 
órán át fölöslegesen aggódtam miattad, azt 
gondolva, hogy beteg vagy, szenvedsz? És 
felpofozta meghökkent párját.

Laska aforizmája
Valahányszor a vécére kellett mennie 

nagydolgára, Laskát ellenállhatatlan vágy 
fogta el, hogy közben valamit olvasson, ta
nulmányozzon. Leggyakrabban a felesé
ge kozemtikumait kapta kézbe, s elmélyül- 
ten silabizálta a többnyelvű termékleírást. 
Egy idő után már a ciril betűkkel is jól bol
dogult. Mindig örült, amikor a felesége va
lami új kenceficét vásárolt (és ez szerencsé
re gyakori eset volt), mert az új olvasnivalót 
jelentett számára. Egy-egy alaposabb pros
pektus végigböngészése alatt pedig az ürí
tés is megtörtént: kellemes, meghitt hangu
latban. Ha a kozmetikumokra ráunt, vagy 
éppen székrekedése volt, könyveket is vitt 
be magával.

Lassan megérlelődött benne a következte
tés, egy életbölcsesség, melyet szűk (baráti, 
rokoni) körben terjeszteni is kezdett: a sza
rás a legintellektuálisabb tevékenység a vi
lágon.

Tud o m á n y o s
módszer
Laska olykor megpróbált visszaemlékez

ni iskolai éveire. Megpróbált felidézni okos 
megállapításokat, elméleteket, okfejtése
ket. Nem ment. Legnagyobb meglepetésére 
azonban tökéletesen emlékezett tanárai ar
cára, gesztusaira, mi több, arra is, hogy ál
talában mibe, hogyan öltöztek, milyen volt a 
testtartásuk, hogyan ültek le a székre, ho
gyan néztek. Ezt megállapítva a rá jellem
ző könnyedséggel elő is rukkolt a megoldás
sal: el kell érni, hogy az ember maga legyen 
a tudás, magán hordozza, rá legyen tetovál
va, kabátja hajtókájára legyen csorgatva, 
szeme színébe égetve, arca vonalaiba présel
ve; esetlen mozdulataiból lehessen kiolvas
ni, ráncaiból kifürkészni, haja hullámaiból 
megsejteni, hosszúra növesztett körmeiből 
megérteni, esetleg lábméretéről, ruhái stílu
sából rájönni. És már csak egy kódrendszert 
kell kidolgozni, és akkor pl. abból, hogy x ta
nárnak (embernek?) szőke, félhosszú, gyéres 
haja van, acélszürke szeme, filigrán testal
kata és hordólába, mindenki érteni fogja pl. 
a metafizika lényegét. Vagy mindez már rég 
megtörtént, csak a kódrendszer elsajátítá
sával van a baj? Laska ekkor lefáradt: akkor 
arra is módszert kell kidolgozni, s akkor...?!

SIG M O ND ISTV Á N

A világszám
A tömeget rendőri segédlettel sem 

lehetett féken tartani, nap mint nap 
megrohamozták a cirkuszi sátort, a 
feketézők soha életükben nem éltek 
ilyen fényűzően. A különleges látvá
nyosságra kiéhezettek bármilyen ösz- 
szeget kifizettek, csakhogy részesei 
lehessenek a csodának, a cirkuszi elő
adás vége felé sorra kerülő világszám
nak, amikor egy öszvér sakkozni fog 
egy tyúkkal. Tokiótól Amszterdamig, 
Los Angelesiül Moszkváig, Sydneytől 
Reykjavikig, azazhogy mindenhon
nan, a földrészek mindegyikéből he
lyet foglaltattak maguknak a cirku
szi szakemberek, állatidomárok és az 
állatvédő egyesületek tagjai, milliár
dosok és világsztárok, sztriptíztáncos
nők és atomtudósok, egyszóval min
denki. Az egyszerű civilek nagy része 
kifizette a tízszeres árat odakint, va
lamelyik mellékutcai kapualjban.

Elöl, a kör alakú cirkuszi porond 
közvetlen közelében, a széksorok alat
ti páholyokban a helyi, a fővárosi és 
a nemzetközi előkelőségek foglaltak 
helyet. A gyémántszalaggal kitünte
tett, nemzetközi divatbemutatókat is 
megszégyenítették volna az itt látha
tó toalettek, ám a púderfelhőben pó
zoló, talányos mosolyú élő festmények 
egészében véve nem árasztottak va
lamiféle bulvárlap hangulatot, a hófe
hér szakállú, világhíres aggastyánok 
jelenléte amúgy is kiválóan ellensú
lyozta az egyesek szerint díszdögök
nek titulált hölgyeményeket, az urak 
is kíváncsiságot sugalltak ugyan, de 
szó sem volt a közember silány, hét
köznapi szenzációhajhászásáról, a je
les személyiségek érdeklődését kizá
rólag tudományos jellegűnek lehetett 
minősíteni.

Az előadáson bemutatott számok, 
különösen az akrobatáknak a lehe
tetlenség képzetét keltő, lélegzetelál
lító mutatványai, az üvöltve táncoló 
fenevadak, a sivalkodva repülő maj
mok, a félmeztelen hölgyek bűvészmu
tatványai osztatlan sikert arattak, a 
számok között két alkalommal jelent 
meg a bohóc, akinek már a megjele
nése is nevetést váltott ki, különösen, 
hogy nyolcvanhatszor tudott hasra 
esni egymás után, ez is világrekord
nak számított, de amikor sorban elő- 
ráncigálta a nyuszikat a bal zsebé
ből, voltak vagy tizenhaton, a tomboló 
közönség fetrengett a röhögéstől, a 
széksorokban ülő köznép sorai között 
már-már az eszméletvesztés határán 
visított egyik-másik néző, amikor a 
nyuszik sorba állva a bohóc intésére, 
egyszerre szartak a cirkusz porondjá
ra. Ezt már a páholyban ülők egy ré
sze sem tudta meghökkenés, majd za
vart nevetgélés nélkül végignézni. A

M olekulák 17.

bohóc közben odakacsázott az egyik 
páholy első sorában élvezkedő hölgy
höz, aki az igen sikeres karriert be
futó, helyi bankigazgató anyósa volt, 
és azt suttogta a fülébe, hogy „miért 
röhögsz előlegben, te marha, semmi 
sem a miénk, az öszvér amerikai im
port, a tyúk kínai!” A hölgy arcára 
nem fagyott rá a mosoly, nem kúszott 
fel kidülledt szemére sem, viszont rá
zuhanhatott a légcsövére, hogy gör
csös kilégzései köhögési rohammá 
nemesüljenek, ütögették is a hátát 
rendületlenül. Miközben a nyuszik 
nekifogtak a cirkuszi zenekar ütemes 
zenéjére egyszerre, taktusban üze- 
kedni, a transzba esett közönség ér
zékenyebb tagjain az őrület jelei mu
tatkoztak, tépni kezdték magukról és 
társaikról a ruházatot, közben a bo
hóc következő célpontja négy várme
gye legrangosabb papi méltósága volt, 
„miért röhögsz előlegben, te marha, 
semmi sem a miénk, az öszvér ame
rikai import, a tyúk kínai!” mond
ta neki is, következett a kémelhárí
tás főnöke, a polgármester szeretője, a 
szervátültetésben jeleskedő orvospro
fesszor, és sorba vette a páholyok el
ső sorában ülőket, lemarházta mind
egyiküket, majd elvonult a közben 
kielégült nyuszikkal együtt. Egyesek 
szerint a nyuszik szélesen mosolyog
tak, a józanabb újságírók határozot
tan cáfolták ezt a kacsát, de nem na
gyon hittek nekik.

A bohóc második megjelenésekor 
itt-ott már felszaggatták a székek mű
anyag ülőkéjét, nyuszik sehol, a bohóc 
néhányszor hasra esett, aztán elkez
dett mondani egy verset a hazasze
retetről, áldozatvállalásról, az élet 
értelméről, a szeretetről. Ezt a pá
holyban ülők végképp nem tudták el
viselni, a világszám már eszükbe sem 
jutott, sorban kiürültek a páholyok. A 
polgármester szeretője köpött is. A tö
meg viszont tovább röhögött, törték a 
székeket, tépték magukról és egymás
ról a ruházatot, hazaszeretet, sikoltot- 
ták, az élet értelme, rikoltották, sze
retet, hörögték.

A bohóc már nem kacsázott, ami
kor kivonult a porondról. Odabent az 
öszvér és a tyúk sorukra várva álldo
gáltak a függöny mögött.

-  Sakkozunk vagy nem sakkozunk? 
-  kérdezte az öszvér.

-  Ezeknek többet nem sakkozom -  
válaszolt a tyúk, miközben hallgat
ta a kívülről beszűrődő sikoltozás, 
rikoltozás, hörgés hangjait. -  Hogy 
miért kerültek emberek is a földre? 
Megfoghatatlan. Na, megyek, inkább 
tojok egyet.

2011.
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irányítja és szerjteszti J^arácsc^i Zsolt

DIMENY LORANT 
A könyv
vitt magával, előbb vonat, aztán repülő és hajó, 
szememben a sziget fénye, a nőm a majómra hajolt, 
körbendongtuk a tereket, valóban kék volt a kék, és 
mész a házakon a tető, a haza mint tejút, fényév 
csóváján a messzi sötétben lapult, röpített a könyv, 
fújt a szél a szigeten, és a lazac rózsa, elöntött 
a könny, amikor kaprosán a tányéromba hevert le. 
néztem a könyvet, rongyos volt és sárga, mikor keblemre

szorítám, álomban szemem, kő lett markomban a méreg, 
biz a szigetre sem veled, sem mással, sohasem érek, 
és rágta az oldalam évekig, nézett a polcról rám, 
időnként megsimogattuk, előbb én, aztán az arám.

egy napon kihúzták a nevemet, megnyertük az utat, 
amikor a cipőm tele lett, ígyhát fejben, én buta, 
gondoltam a könyvre, hogy majd a zsebembe bújva vezet, 
röpít, de a polcról estére egy új könyv nézett szemet.

elindultunk, koszos a vonat, légüres terek és komp, 
a szigeten vihar, az asszony csapkod, semhogy dorombolt, 
a könyv pedig sikken a zsebben feszít, egy halászcsárda, 
be kell térni, és ettünk, a szék is benne volt az árba’, 
a halnak nem volt íze, de a könnynek, mi az orromból 
torkomban köt meg, mikor fölém dőlt a görög fogorvos, 
rohantunk át a falvakon, koszos minden és zavaros, 
egymásnak estünk fáradtan: hát go, menjünk már haza most.

u.i.
néztük a tüzet, mikor könyveket égettünk a polcról,
csak egyet hagytunk meg, mi rongyos volt, folt hátán a folttól.

CSERNA ENDRE
Vers Lluviának, aki
vagy egy lány,
vagy csak az eső spanyolul
Úgy szeretem, mikor reggel meglátlak 
álmosan az ágyból! Tudom, nem lesz semmi 
izzadság; egy könnyű kis borús keddecske.
Aztán mire tényleg felkelek, majd áztatsz 
hűs vízben, s tócsa jön a nihil helyére.

Ha mégsem vagy itt, akkor mint egy kétéves 
a homokvárát, lerombolok mindent, mi 
kicsit is vidám lehetne a napomban, 
és végig csak hiányod foglalkoztat.
Ekkor már minden reményem e költeményben van.

Hátha esni kezdesz végre, 
megtöltesz mindent élettel, 
és itt is maradsz egy hétre, 
vagy talán jeged is elver.

szeptember végi zavarodottság
minden remegő kezű hangulat 
rávesz sok zavaros és zajos dologra, 
de a forgó darabos kakaóalja, 
amiben két hete csak fuldoklóm,
elveszi a hangom, és marad a gyári, alkalmatlan szinkron

Cserna Endre: 1997-ben született Szentesen, jelenleg 
Budapesten él. A budapesti Madách Imre Gimnázium tanulója.

fekvőhelyze t
Fekszem a konyha kövén, és nincs, mi kitöltse az űrt már. 
így maradok lyukasan. Üreges lettem, mivel ott volt 
minden az orrom előtt és talpam alatt, de megint itt 
fekszem a konyha kövén, a saras, füstös kövön, elesve 
egy spotlámpáktól komor esti beszélgetésben.

Esélylatolgatás, amikor 
kifogyok a mondanivalóból
Gyorslefolyású leszek, 
mint egy nátha, 
vagy belefolytalak a 
fürdőkádba.

SÚDEPAPÁ

Vagy te teszed majd velem 
ezt oly halkan, 
mint ahogy most a kínos 
csönd ül rajtam.
SÚDEPAPÁ
Hogyan aludhatnék 
nyugalomban, 
ha az ágyban is fül
embe súgod:

SÚDEPAPÁ
így sajnos nem soká
ig működne,
inkább dúdolgatom meg- 
könnyebülve:
SÚDEPAPÁ-SÚDEPAPÁ
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BRÉDA FERENC
Angyal a Monostoron
N egyed ik  fejezet

amelyben az angelológiai osztályismét
lőt sem érdemlő mellékszereplő-elbeszé
lő betekintést nyerhet a továbbiakban az 
Angyalok Nyelvébe, s bukott-szamári vol
ta ellenére tökéletesen el is sajátíthatja a 
földiek közül csak kevesek által fölfogható 
angyali ábécét.

Történt egyszer -  mint már többször -  
hogy Ibikével kibékültünk.

Hatalmas lendületű volt újfent a lámúr 
(vö. fr. l’amour, vagyis: a szerelem; aki eset
leg nem tudná mi az, me’ van-ilyen! ...), Ibi 
meg aszonta, addig legyünk egymáséi, csil
lag, amíg O meghal.

Az angyalok meg, mint tudjuk, váltig 
élnek a multiverzumban, tehát értjük a 
helyzetet: beütött, beköszöntött, bekopo
gott az ablakon, mint az Ósz Párizsba 
Adynál, a nagy-cudar örökkévalóság.

Kecsegtető is volt az ajánlat, nem mon
dom, halál meg szerelem folyton együtt 
jár, kéz a kézben, tudjuk a regényekből s 
az egyéb hollywoodok-ból, dehát Sándor 
testvér (melyik, melyik, hát a Petrovics 
Sanyi, vagyis hát a Petőfi, amúgy pesti
esen szólva) is megmondta már réges-rég, 
hogy ezt a kutyafejű szerelmet ő még a 
mézédes szabadsággal is kiegészítené, ha 
lehetne, mint annyian közülünk, mert- 
hát, tudjuk... ajaj, vidd te csak nyugod
tan a Julcsát, te szegény tatár ! Szegény 
tatár.

Szívdöglesztő is vala persze e prog
ram, dehát a ravasz Róka is dicsérte az 
hiú Holló opera-énekesi tehetségét, szó
val, mondogatom én is magamban okton- 
di módon beugorva a fönt vázolt, idealista 
projektnek: Nocsak, ennek az Ibikének, 
bár nem gyakori szokása, de mégis meg
jött az esze, s következésképpen, na- 
bumm, teszem föl én botorul: szeret!

Tyű-ha, ez már döfi, így szeretlek, ami
kor szeretsz, nem akkor, ha vágod a po
fát.

Karácsony előtt voltunk.
Ibiké annyira megbékült és annyira 

szeretett, hogy egyértelmű és egyoldalú 
elhatározása folytán azt a számomra ret
tenetes verdiktumot hozta, hogy negy
venöt évesen (!) O biza az ő Édesanyjánál 
fogja eltölteni a szeretetünnepi szent ün
nepet.

Emmán nívó, a gyermeki ragaszkodás 
csimborásszója, állapítom meg én is em
berbaráti igazságossággal, így van, én is 
kéne menjek, dehát cudarul kínos az, mi
kor az elszenvedett, lebaselt, ötvenöt év
ből csak azt az utolsó, aprócska, ötéves 
szintet lehet aktiválni a családtanácsi 
konverzációban meg a föltétien engedel
mességben, amely akkor, ott, az Óvoda 
tájékán működött vala egykor, mert kü
lönben kitör a fenenagy cirkusz, mint 
rég, a felhőtlen, boldog gyermekkorban, 
s szülői pofonok édes lehetősége máris 
ott lebeg a kozmikusán megritkult leve

gőben, mert, ugye, meg kéne jöjjön már 
az eszed neked is, fijam, stb., a lemez, 
hozzászólás meg persze: kuss, szemlesü
tés, cipőnézés, mert ha nem, akkor bár
mi más attitűd egetverő szemtelenkedés 
és azonnali visszabüntetést, megtorlást 
érdemel.

De most csak Ibiké büntetett meg a hi
ányával.

Biztos megérdemeltem, s ha én most 
nem is tudtam azt, hogy miért vernek a 
fontiek, hát bizonyára tudta O, talán már 
rég bennsarjadzó avagy jövőbeli bűnei
mért, mondjuk.

Az angyalok különleges írásmódjáról 
már az Antikvitástól kezdődően sokat ér
tekeztek a mágia és egyéb mágneses tu
dományokkal foglalkozó, kecskeszakállú 
tudósok: garmadányi a könyvtár erről a 
meglehetősen ritkaság számba menő s hi
hetetlennek tűnő komunikációs eszközről.

De az még a legmerészebb rémálma
imban sem fordult volna meg a mostmár 
akaratlanul is megbölcsült s -kopaszodott 
fejemben, hogy ezen angélikus szkriptú- 
rát megtapasztalom hamarosan én is a 
saját szemeimmel.

Pedig lön.

«Al/I

A szeretet-ünnepi lelépést követően 
Ibikét nem is láttam viszont egyhamar -  
ha már lúd, hát legyen kövér — kerek két 
hétig.

A reménykeltő, boldog, új esztendő s a 
bazsalikomos Vízkereszt is megvolt vala, 
s egy jó hete eképp már más évet is je
gyeztünk a maga, kezünknek is még szo
katlan újdonságában.

S ebben a kétségtelenül még szokatlan, 
ám kozmikus frissességű, s egyelőre még 
örök-fiatal időszámításban teljesen véletle
nül össze is futunk Ibikével a mi kis világ
város-fellegvárunk zavaros forgatagában.

Ilyenek az angyalok: váratlanul jelen
nek meg, a meglepetéskeltés lételemük.

Jólnevelt udvariassággal s mint külön
leges lénynek kijáró tisztelettel viseltetve 
irányába, természetesen szóba se ejtet
tem a viharosan zajló közelmúlt esemé
nyeit, s mindenféléről tereferélve hősie
sen átboroztuk a napot néhány ismert és 
kevésbé ismert szórakozóhelyet végiglá
togatván a legnagyobb egyetértésben.

Hajnali kettőre már mindenképpen le
fekvésre já rt az idő, s a nyugalomra térés 
szándékában minden további nélkül ba
rátságosan megegyeztünk.

Hívunk is két taxit, mert hát hogy két 
személy vagyunk, akik a település két 
különböző irányában laknak.

Ibi angyalka elegáns mozdulattal be
csapja az egyik korszerű gépfiáker kinyí
ló ajtaját nagylelkűen útjára bocsájtván a 
járművet, s rögvest bele is huppan a má
sikba, majd, nem kis ámulatomra, be
mondja a holtbiztos úticélt a gyanútlan 
kocsisnak: a címemet -  avagy a címün
ket, amelyről eltűnt két hétig.

Majd ingerülten, s látszólag nem fogva 
föl ámulatom, imigyen szóla ki a kocsiab
lakon át negédesen csicseregve:

-  Na, mi van? ... Mit nézel? ... Mit állsz 
ott, mint egy darab szerencsétlenség?!...

Meghökkent tétovázásom ezek után, 
több mint valószínű, kihozhatta a sod
rából, mert az előbbi fölszólító jellegű 
kérdéssorozatot a továbbiakkal toldotta 
meg:

-  Mi van veled?!... Miért nem ülsz be?... 
Van valami baj?...

Nem, nem, mondtam, semmi baj, sem
mi szőr, én csak itt állok, és mennék én 
is haza.

-  Baj van a úrral -  halkította le hang
ját a magát most nyeregben érző, frissi
ben aktualizálódó Ex-kedves az értet
lenkedő taxisofőr már sokmindeneket 
hallott fülébe búgván szemantikai áthal
lásokkal megtűzdelt velős mondatát — de 
nem probléma — tette hozzá bizalmasan 
-  mert nem veszélyes, és brumm-brumm, 
kettesben (mármint a sebesség), meghit
ten, mint két jó barát, komótosan elro
bogtak.

Énfaképnélhagyottságom csöppet sem 
bánta a hölgyi elvonulás eme motori
zált diadalát, minthogy jártam  én már 
rosszabbul is az ilyesfajta helyzetek
ben, midőn alkalmasint egy-egy sötétebb 
szándékú sarki angyallal egészült ki a 
kivonulási parádé zárójelenete.

Gondoltam, van annyi esze, haza megy 
avagy oda, ahol eddig is volt, avagy ahon
nan jött.

Bolondos ábrándok!
De azért nekem is volt annyi eszem, 

hogy ne suhanjak röptében haza hűbele- 
balázs módra, biztos, ami biztos, hanem 
várjam én inkább szépen ki a hajnalt, a 
napfelkeltével az angyalok is megcsilla
podnak vagy esetleg elpárolognak, azaz 
az esetleges mérgük legalábbis elpáro
log, mert kifáradnak, vagyis lefeküsznek 
és elalusznak valahol csendesen, mert 
hát még az Angyal is ember néha, s ez az

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
alapigazság még lehet, hogy fordítva is 
igaz, de azok már más történetek...

A lényeg az volt, hogy csak reggel kell 
hazamenni, földi cirkuszt és angyali égi- 
háborút elkerülendöleg...

Úgy is tettem, s következésképpen a 
kis lakásom közelében található nagy 
benzinkút méregdrága bárjában kávéz- 
gatván bölcs megfontoltsággal déli tizen
egyig, végtére is nagy nehezen arra a már 
igencsak kézenfekvő döntésre jutottam, 
hogy most már a nyugvóhelyem felé is el
bandukolhatnék, de azért körültekintő 
elővigyázattal s lassan-lassan, magam
ra erőltetett, mesterséges ráérősséggel, 
mert sosem lehet azt bizony tudni, hogy 
melyik sarok mögül vagy melyik tömb- 
háznegyedi bokorból ugrik elő hirtelen 
a Bosszúálló és Lángpallosú Arkangyal 
a lehet, hogy nagyon is közeli Mennyből 
vagy annak az éppenséges ellentétéből.

Óvatosan somfordáltam tehát a fal
hoz lapulva a bekötő utcácskán, s ennek 
folytán még a különben ismerős kutyák 
is, akiket általában azért többnyire szé
les ívben mégis elkerültem, mert hát a 
hat hónapig hasba szúrandó veszettség
injekció kinek a kutyának kell, tehát a 
különben még szegről-végről baráti ku
tyák is, mérhetetlenül éktelen, ponto
sabban egetverő, avagy akár egyenesen 
eksztatikusnak is minősíthető csaholás- 
ba kezdtek.

Az apró főhadiszállásom felé tartó, fé
lénk közeledésemet eképp összhangzatta- 
nilag tökéletes megkomponált s forte for- 
tissimóban előadott ebugatási előzenekar 
pentatónikus mesterműve vezette be egy- 
egy megriadt, kóbor macska úton-útfélen 
való átcikázása s rémült nyávogás-szóló
ja közepette.

E diszkrétnek távolról sem nevezhető, 
sőt, egyenesen győzelmi bevonulóhoz il
lő, csinadrattásan harsány, kyno-muziko- 
lógiai opus és a már-már nagyzenekari
vá duzzadó-dagadó aláfestés korántsem 
volt kedvező e somfordálási alaphelyzet 
lopakodási paramétereihez képest, ám a 
négylábúak nemzetségének állítólag rop
pant különleges, ezoterikus képessége
ik is vannak, csakhogy én, a buta fejem
mel, ezt akkor még nem tudtam, illetve 
nem értettem a Jelet, az Üzenetet, pedig 
mondták szegény, négy szólamban ugató, 
vagyis majdhogynem angyali kánonban 
éneklő, négylábú, diogenészi testvéreim, 
jelezték, csakhogy én, fölsőbbrendűségi, 
emberi, hőbörgő hübriszemben, azaz a 
fejembe-szállt-dicsőség egocentrikus gő
zeinek a gőgjében, nem fogtam föl, nem 
értettem meg, még nem sajátítottam el 
kellőképpen ezt még a Napnál is világo
sabb, zoológiái madrigál-beszédet. De, 
szó, ami szó, le az összes kalapokkal, a 
kutyák nagy zenészek.

Az apokaliptikus nyitány már előre ve
títette a számomra kiszabott isteni szap
panopera tetőpontját, vagyis azt, amikor 
beléptem a házba.

Az ajtó előtt füleltem.
Csend volt, ez jól kezdődik, gondoltam.
Hátha elment, avagy, az még jobb len

ne, hátha be se jött a házba, hátha itt se

volt, übereltem magamban reménykedve 
a kecsegtető változatokat.

S ha pedig itt se volt, akkor én egy 
olyan gyáva majom vagyok, aki még a sa
ját árnyékától is fél; a nagy, bátor, erős 
férfiember berezel a törékeny, gyönge 
hölgytől, a főhős megijed a semmitől, 
hogy az angyalokról ne is beszéljünk?!...

Hogy is juthatott eszembe ilyesmi!...
Még hogy idejöjjön!...
Hát persze, hogy elment azzal a taxi

val haza, elment a melegebb éghajlatok
ra, mint ahogy már elment karácsonyra, s 
azóta is úgy eltűnt, hogy a színét sem lát
tam tegnapig, normál, hogy elment végleg, 
milyen anyámasszonykatonája is voltam, 
hogy annyit kávéztam ott a benzineseknél 
és nem jöttem haza egyből, mert féltem a 
lelkiismerettől, dehát ez már csak a tudat

alatti önvádló fantazmája, rettegsz, ugye, 
te remegő, gyáva féreg, félsz, mi, hogy itt 
lesz, hogy itt van, de ne félj, te, tudatalat
ti kukac, ne izgulj, csupán gyerekes félsz 
ez az egész ostoba mű-riadalom: utóvégre 
én viszem a bátorsági zászlót, s ha máshol 
nem is, hát legalább is otthon.

A csönd mind jobban és jobban elvas
tagodott, ahogy jaguári körültekintéssel 
mind elébb és elébb osontam az összkom
fortos garzonlakosztály (+ 1 erkély) ajta
ja körül.

Most már egészen biztosan tudtam, 
hogy nem tanyázik abban az Angyal, a 
számomra kiszabott és elküldött égi ize- 
net-közvetítő.

Hű, hát ezt megúsztam... fújtam ki 
magam megkönnyebülten.

De őhelyette volt egyéb.
Az angyali írás.
S nem is egy sápadtan könnyáztatott 

búcsúcetlin!
Nem!
Nem úgy, miképpen az úzus, nem, 

nem a kötelező és akár már előre is ki
nyomtatható, „szeretlek, de...’’-vei para
fáit, szent szöveg lapult a múlt századi 
kerek, módosságot mímelő, ám valójában

csak furnírozott, szerény teázóasztalon, 
nem, dehogy, nem, hanem egész más vala 
a transzcendentális és kozmikus (avagy 
tán inkább komikus?), fölsőbb lét-táji 
Üzenet.

Mely misterioso messzázs egy hami
síthatatlan, hölgyi Piccassóhoz méltó stí
lusban fogalmazódott meg a maga ne
mes egyszerűségében a nemrégiben még 
apácai szűziességre emlékeztető falakon, 
tudniillik a különben protestánsfehérre 
meszelt alapon mindenféle színű, nagy
ságú és formájú, tarka ákom-bákomok 
díszelegtek a legtökéletesebb, pszichéde- 
likus össze-visszaságban, mint egy rég 
már csak muzeális értékű, kiürült hippi
kommunában.

Az Angyal önnön dicsőséges nevét írta 
oda föl mindenféle változatban és arány
ban természetesen lehetőleg a legrikí
tóbb színekkel.

E mono-mentálisan is monumentális 
remekmű várt tehát rám búcsúmeglepe
tésként a mit-sem-vétő, ártatlan (ámde 
pont azért!) alaposan meglakoltatott szo
bámban.

Eme angelológiai freskók michelan- 
gelói létrehozásának technikai eszközei 
Angyalunk képzőművészet iránti, vele 
született őstehetségét domborították fé
nyesen elő az örök és történelem fölötti ve
gyes-technika szellemében: gyanús, alvadt 
színeket mázoló filctoll-ceruza-golyósiron- 
köteg (marokra fogva), zöld tintába-már- 
tott-borotvapamacs, cigarettacsikkek mó- 
kusszőr-ecsetként használva, murfatlári 
vörösbor (lásd Dobrudzsa. Murfatlar, bo
rairól hírneves helység. Lakói többnyire 
tatárok, törökök és dobrudzsai németek 
valának még nemrégiben. Konstancától 
öt kilométerre délkeletre fekszik.), szóval 
vörösbor (Pollock-technikaként alkalmaz
va, több helyen kilyukasztott vederrel). A 
pasztellkontűröket különböző szemfesté
kek meg jól kiválogatott árnyalatú, azaz 
egymástól minél inkább elütő, s eképp 
biztos delíriumot ígérő, kusza rúzssávok 
szolgáltatták: ők voltak e posztkubista, de 
lehet, hogy egyéb irányzatú, s talán még 
egy magát istennek avagy minimum ar
kangyalnak képzelő Dalit is könnyen za- 
varbaejtő, halhatatlan pikturális remek
mű szolgai létrehozói.

A falak kálvinista restaurációja egyéb
ként csak röpke három hétig tartott. 
Hatszor-hétszer is le kellett meszeljem 
a falakat, amíg valahogy lefedtem vala
mennyi színt.

De az Angyal betonba sokszorosan be
ivódott, szakrális keresztneve aztán még
is, hogy, hogy nem, minduntalan maka
csul átütött a kiváló minőségű, olasz, 
fehér falfestéken.

A legújabb (és egyben a legrégibb) höl
gyi élettárs pedig reggelenként ezzel a ri
tuális mondattal ébresztett egy ideig:

-  Ébredj fel, szívem, nem tudom, te lá
tod-e, de én ezen a falon mintha látnék 
megjelenni valami írást...

Mondtam neki, ne törődj velük, szívem, 
biztos az Angyalok írták föl a falra.

Ezen aztán jót nevettünk.
A neveken, amelyek a fehér semmiből 

bukkannak elő.
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VARGA MELINDA VASS ÁKOS megrontva tiszta szépségedet 
-  most megölöm azokat a barmokat -

Szivárvány
Égi sugárból fényt bogoznak épp
koszos hangot söpörnek
az utca élőben
alig ruhában a légben
lányok fürdenek
lábaik illatos almavirágpor
selyem úszik arcomon
víz keze simít
tintakék álmot
mosolyomba bogzom
a hétköznapod

Keresés
Nincs helyem ebben a hitvány pompában 
A mandarinarcú szűzkurvák között 
Se zsarnok nőgyűlölők impotens sorában 
Nem találom megérdemelt helyem 
Giccsárudákban rúzzsal ívelt mosoly 
Nem lett nekem létzsánerem

A város befogad még trolik mosolya 
Macskaköveken asztali sörrövid kacaj 
Elmosódik arcom a kristálygömb közepén

Örömöm nem zár be se nem nyit kapukat 
Magamnak vagyok csak önző létezés 
Szerelem selyme vadul gyalázz meg 
Híg soraim úsznak a nagy hajón

A címeket mind megkapták már mások 
Unott lenyomat vagyok

antik század után
Bíborszín koporsót édes dínom-dánomot 
Egy űrszagú múzsát, nyugodt odaátot 
Várok hogy parkoljon vérereimbe

Korhely dal 
a hűtlenségről
Boldog és könnyű egynapos tűz, 
rebbenő illattal színem ék, 
mint tavasz -  genézisen bimbó, 
rásüt a hajnal.

Tudd meg te is, naiva lélek, hogy ki 
férfi mind „némber” s hazug csúfság 
arca bája csak tiszaviráglét, 
illata szálldos.

Szoknya rongya látszik, az édes 
ajka fodrára ül rá az éjjel, 
és eszét vitte a kámfor, 
érdemes tűrni?

Tarts öt hímet éjjeled rajtján, 
vénusz áldomása itasson, 
s ne higgy csak nőszeretődnek, 
tudja, mi a nyelvjel.

macskák
kellemetlen az este 
részegen dupla kézfogás 
elegyenget az idő 
mint rövidlátó csontkovács

és tiszta szőr a szűröm 
és majd szérű lesz a száram 
magamban egy a minden 
magamban egy a párja

a nőnek ki rímbe késztet 
pirricheusokba vág ma 
lírám súrolja térdét 
akár vizuál imája

megannyi néma szájnak 
sarkon fordulnak az őrök 
nyál csordul -  száj tátva 
szájamban macskaszőrrög

szinte
azt mondják, hogy szinte szép a nőm, 
de költőhöz nem illő préda -  
mégis, ma a hajnal fénye rőt 
s hozzá is hazatérek néha,

és derékig érő vigaszt nyújt, 
ha épp nincs szükségem vigasztalásra; 
ébredek -  érint -  és csíp mint a húgy 
és zavar örökös marasztalása

azt hiszem, szép volt a nőm. 
költőhöz nem illő préda, 
fáradt testem zuhany alatt fő. 
ő törölközőm volt. néha.

A Fekete Sztráda
látod? ez itt a Fekete Sztráda, 
hol ezer ember hömpölyög, 
forgatag: esernyő, táska, 
s felzokog anyja lába mellett 
egy ovis kislány és egy kölyök.

megjártad te is a Fekete Sztrádát, 
cipődön sárként az alkonyat, 
arcod izzadt lámpabúrák várták,

tudjad, ez itt a Fekete Sztráda, 
mi nem felejti lábnyomod 
újabb esőre vagy sárra várva -  
és fáj, mint kavics a cipődben, 
vagy borostás csók a torkodon.

ajánlás:

ha keresnéd a Fekete Sztrádát, 
engem keress, mert ott vagyok, 
kússz halkan be az álmaim szálán, 
kopogj halkan, s ha ajtó nyílik, 
rohanj.

a v íz  könyve
(töredék)

ahogy minden esős nap meghatároz, 
s a felhők dekoltázsa lábhoz 
kényszerít, most itt elidőzöm, 
malmozok ujjaimmal.

verset írok a felhőkhöz, 
földhözragadt nyugalom van -  
fehér galamb keres olajfa-ágat

bal szemem csarnokvizében, 
de parttalanság -  így nem találhat, 
és fullasztó pupillám sötétsége, 
melyben minden könnycsepp

csak úgy vágtat.

mondjuk, így is jó, ha jó, mi jó, 
bár ha én is bárka lennék, 
a jóreménység fokát dió
héjban, fűszállal evezném 
körül, most örül 
kinek az öröm csak szóban 
létezik, s vére szóda
víz, melyet ecetmuslicák

legyeskednek körül.

itt zátonyra fut minden észérv, 
s vitorlaponyvát csak lé dagaszt 
(a lé szinonima: a pénzé), 
s ha nem fizetsz be: otthon maradsz.

esetleg lehetsz gályarab, 
hogy megismerj ismeretlen partokat, 
s mikor kettéválik vörös tengered, 
majd senki nem int, hogy ég veled.

víz veled.

ha véred színe kék: 
a föld ugyanúgy elnyel, 
csak szivárog lelkedben a lék, 
fölötted a borealis-pernye.

lehetne ez hét tenger esélye, 
de több tenger, óceán, tó s folyam 
mit bejárunk most, kéz a kézben, 
vitorla vitorlában: a két corsair; 
s kalóz legyen a fedélzeten 
kit orkán tép, víz keresztel, 
s még ahoy-ozik boldogan
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SZŐCS ISTVÁN

Lassacskán minden újból...
Sohasem lehet biztos abban az ember, 

hogy ki mondott elsőként valamit, külö
nösen a történetírásban és a filológia te
rén. Annál is inkább, mert a történetírás 
„megválogatja” a forrásait. Manapság 
sokszor és jelentőségteljes arckifejezéssel 
emlegetik az oral history-t, de a szájha
gyományt mindig is tetszés szerint hasz
nálta fel, avagy értelmezte át, avagy ép
penséggel vetette el a történetíró; amint 
ezt maga Anonymus is becsületesen be
vallja.

Nemcsak a szájhagyományt módosít
ja, használja vagy veti el a történész, a 
mindenkori Political Correctness szelle
mében, hanem a már költőileg-íróilag fel
dolgozott hagyományt is. Nem jut hirte
len eszembe olyan történelmi tanulmány 
az újabb időkből, amely, ha nem is for
rásként, de legalább kiegészítőként idé
zett volna szépirodalmi alkotást. Például 
amikor a hatvanas évektől kezdve mind
egyre szóba kerül a kettős vagy többszö
rös honfoglalás feltevése, a régész nem 
idézi a történészt, a történész az írót, no
ha az író buzgón hivatkozott -  volna min
denkire, ha éppen tud róla.

Mostanában egy történész, Csontos 
Péter (aki igaz, hogy túl keveset közöl a 
sajátjából, annál inkább elfeledett vagy 
hozzáférhetetlennek tartott történetírók
tól), megajándékozott egy nem is olyan 
régi Mikszáth-kiadvány néhány oldalá
nak a másolatával.

„Oly sokszor szeretik ránk fogni, sze
gény palócokra, hogy sajátságos dialektu
sunk a tót fajjal való érintkezésből ered, 
sőt még azt is, hogy magunk is csak el- 
magyarosodott tótok vagyunk, miszerint 
nekünk vált kötelességünkké, e marok
nyi nép fiainak, amennyiszer csak le
het, tollat fogni a saját ismertetésünk
re... Pintér Sándor szécsenyi ügyvéd 
tisztelt barátom volt az első palóc, ki ... 
derekasan forgatta meg a tollat is ... a 
Palócokról írt könyvében, mely nemrégi
ben jelent meg.” (1880-ban, s ugyanebben 
az évben írja az ismertetést Mikszáth 
egy szegedi lapban.) „Kár, hogy jelesebb- 
jeink, mint Teleky László, Madách Imre, 
Szontágh Pál, kik pedig a legjobban is
merték véreiket, s mindnyájan írók is 
voltak, sohasem fektettek arra semmi 
súlyt, hogy e történeti hagyományokban 
és elütő sajátságokban gazdag költői nép, 
mely a Karancs alján két ezer év óta be
szél és dalol magyarul, kellőleg ismertet
ve és méltatva legyen.”*

Tehát évtizedekkel Fáy Elek (és Ady!), 
Cholnoky, Móra Ferenc, Magyar Adorján 
és Móricz Zsigmond előtt! A Pintér-füze
tet magát nem kaptam meg; Móricz is
mertetése ugyancsak fura problémákat 
vet fel, a gyűjtemény szerkesztői szerint. 
„Az ismertetés nyugtalanítóan nem egye
zik az ismertetett művel.” Mikszáth maga 
is megjegyzi, hogy a füzetecske elsősor

ban ott érdekes, ahol a palócok népraj
záról, a palócok családi életéről, háztar
tásáról, költészetéről ír. Avval, hogy a 
palócok legrégebben is ott települtek le, 
ahol ma is laknak, tehát a „honfoglalás” 
előtt, Mikszáth is feltétlenül egyetért.

Könyvismertetésének újraközlői eh
hez azonban a következő megjegyzést fű
zik: „Azt a -  korában meglepő' és egyedül
álló, de a modem kutatásokkal érintkező' 
-  föltevését igyekszik bizonyítani, hogy a 
palócok a magyar honfoglalás eló'tti szá
zadokban a Kárpát-medencében átcsa
pó népvándorláskori hullámok egyikéből 
ittrekedt, letelepült és földművelővé vált 
»skytha-hun-avar« maradvány...” stb.

Ez a megfogalmazás már fogantatá
sában is torzít, ferdít, hamis beállításo
kat sugall. Ugyanis, már évtizedekkel, 
sőt majd két évszázaddal azelőtt is elter
jedt vélekedés vagy hiedelem formában 
létezett ez a feltevés, és alig egy-két év
tizeddel azelőtt volt, hogy a Hunfalvy-fé- 
le történésziskola „győzelmet aratott” az 
úgynevezett filológiai őstörténetírás fö
lött; amelynek legfőbb képviselői, pl. 
Horvát István, s azelőtt Otrokócsi Fóris 
Ferenc a palócokat magyar nyelvű, de 
külön etnikumnak tekintették, amely 
ősidők óta létezett! A nagyközönség kö
rében felfogások megváltozása akárhány
szor csak évtizedes, vagy több évtizedes 
késéssel követi az akadémiai vagy „hiva
talos körök” nézeteinek változását!

Egyébként hadd szúrjuk közbe, Horvát 
Istvánék nemcsak a Karancs alján lakó
kat tekintették palócnak vagy „palócos- 
nak”, hanem mindazokat a nyelvjárási 
szigeteket is, amelyek fő jellegzetessége, 
hogy a magánhangzó-harmónia és a más
salhangzó-hasonulás nem érvényesül 
bennük maradéktalanul. Vagyis a sza
vaknak eredetibb, ősibb alakjait használ
ják. Ha most már megkérdezzük az ille
tékes szakembereket, hogy ha például a 
palócok egy későbben elmagyarosodott 
nyelvcsoport, akkor kitől vették át az ar- 
chaikusabb szóalakokat? -  azok mindig 
egy jellegzetes, ingerülten elrévedő, de 
néma pillantással válaszolnak.

Különben azért sem igaz ez „a korban 
egyedül álló” kifejezés, hiszen általánosan 
közismert volt az a feltételezés, hogy a 
székelyek még a hunok korából maradtak 
itt -  Anonymus is erről írt -, de ezt val
lották magukról a göcsejiek is! Egyébként 
a palócokat matyó, barkó névvel is emle
getik, állítólag a tahó is eredetileg őket je
lentette (ha máshova telepedtek). Hallani 
többször azt az ellenvetést: hogyan lehet
séges, hogy nincs nyomuk régi térképsze
rűségeken? Erre csak egyet felelhetünk: 
a dél-baranyai, illetve szlavóniai magya
rok gúnyneve brecó, brencó volt még a kö
zelmúltban is, a római kori településekről 
készült térképvázlatokon sokszor látha
tó e helyeken a breuci népnév, ám soha

nem találkoztunk még történésszel, nyel
vésszel, aki kapcsolatot teremtett volna 
köztük! Pedig e térség központjában van 
(Dráva) GÁRDONY, és helyén a rómaiak 
korában Cordone állott!

Szóba hoztam múltkoriban Csókán Pál 
hódmezővásárhelyi kutatót, aki a har
mincas években azt írta, hogy a népek 
nagy tömegekben nem is vándoroltak, a 
nagy népvándorlásnak nevezett jelenség 
szerinte Pekingtől Párizsig működő kis 
kalandorbandák műve volt. Ezért, mivel 
Árpádékat is beleértette, akkor pár hóna
pi fogság büntetést is kapott, nem tudom, 
hogy le is ülte volna? (Ma azért sem ítél
nek el senkit, ha azt írja, hogy a honfogla
lás egy kazár suszter akciója volt, avagy 
rossz gebéket terelő vaddisznóké...)

Hogy mekkora a világszerte dühöngő 
tudományosság e téren? Valamelyik este 
látom egy angol nyelvű, történelmi tá r
gyú ismeretterjesztő tévéadásban, hogy 
Attila hun király elmebajos tömeggyil
kos volt, történelmi-politikai koncepciók 
nélkül, egyedüli célja a gyilkolás és rom
bolás. Ugyanakkor azonban hivatkozott 
a műsorvezető egy tudományos elemzés
re is, amely szerint a magyar síkságokon 
abban az időben legfennebb százötven- 
ezer lovat lehetett legeltetni. Mivel egy 
korabeli lovasnak még négy-öt vezetéklo
va is volt, a hun hadsereg létszáma csak 
30000 harcos lehetett. Ugyanazon a hé
ten olvasom egy magazinban egy divat
tudóstól, hogy Árpád népe félmillió főre 
tehető; ennek alapján kb. nyolcvanezer 
hátaslovuk és háromszázezer vezeték
lovuk lett volna; több mint százezer sze
kerüket négyszázezer ökör vontatta stb. 
— ám hol itattak meg reggelente ennyi 
állatot? A ló például piszkos vízből nem 
iszik. Félmillió ló tízes oszlopban leg
alább százötven kilométer hosszú vonu
lás... Roppant jól szervezett utazási iro
dák működhettek akkor? Avagy -  amint 
a török tábori történetírók szokása volt -  
saját létszámunk adatait és vesztesége
inket el kell osztani tízzel, az ellenségét 
ugyanennyivel szorozni? (A mohácsi csa
tában például szerintük 150 000 magyar 
lovag várta a törököket, s minden lovas 
két oldalán egy-egy puskás gyalogos!)

Szóval a parasztok csacska meséi mel
lett, melyeket mintegy álomban halla
nánk, a történettudomány oral history 
gyanánt felhasználhatna eszes és művelt 
szépírók által felkutatott hagyományo
kat, Mikszáth különösen gazdag telére- 
ket kínál ... vagy háromról én is irkál- 
tam, már régebben is...

*Mikszáth Kálmán Összes művei. 
Szerkesztik: Bisztray Gyula, Király István. 
59. kötet Cikkek és karcolatok IX. 1880. júni
us-december, Akadémiai Kiadó, 1969. A jegy
zetanyag számos olyan kérdést is felvet, ame
lyeket, Vadai Istvánnál olvasom, még 30 év 
múlva sem sikerült tisztázni. Érdekes adat, 
hogy a Mikszáth család nevét századokkal 
eló'bb Mixadt-nak írták ... miként egyesek ma 
is a deréxíjat...
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Jan csó  Elem ér párizsi le c k e k ö n y v e
» > »  folytatás az 1. oldalról

Nem zárható ki tehát: Fábián Dáni
elnek gondja volt arra, hogy Jancsó 
Elemért (július végén, augusztus elején?) 
összeismertesse József Attilával, aki -  
májusi és szeptemberi gyógykezelése kö
zött — a nyarat Budapesten töltötte. (Vö. 
Tverdota György: József Attila. Korona 
Kiadó, Bp., 1999. 240.)

Ám semmi kétségünk az iránt, hogy 
a következő év nyarán nagyobb társa
ságban együtt voltak, több napon át ta
lálkoztak. Szalatnai Rezső harminc év
vel később úgy emlékezett, hogy rajta 
kívül Jancsó Elemér volt a „másik ki
sebbségi” abban a Múzeum körúti ká
véházban, ahol a BMT tagjai, az Új 
Magyar Föld munkatársai „tanyáztak”. 
[József] „Attila szemmel láthatóan te
kintélynek örvendett a velünk egyko- 
rúak között. [...] Mikor harmadik napon 
délben Leányfalura hajóztam, Móricz 
Zsigmondékhoz, Jancsó Elemér is velem 
tartott, de Attila a világért sem akart vi
zitbe menni Móriczhoz, holott erre váltig 
kértem-kérleltem. Alighanem még nem 
volt olyan jóban Zsiga bácsival, mint né
hány évvel később.” (Vö. Pesti találkozás. 
Korunk, 1960. 12. 1453-1454.)

Jancsó Elemér azon a nyáron két hó
napot töltött Párizsban, ám előtte és utá
na Budapesten időzött. „Elemér kere
sett -  olvasható az 1930. július 6-án kelt 
Fábián-levélben - , de nem találkoztunk, 
Szlovenszkón voltam.” Szalatnai sem em
líti, hogy azokban a napokban Fábián 
Dániel köztük lett volna. A Köveskálról 
feladott augusztus 17-i levelezőlapon 
a BMT ügyvezető elnöke azonban már 
ezt tudakolja: „Mikor jön meg Elemér?” 
Merthogy augusztus 23-ra tűzték ki a 
haladó szellemű magyar ifjúsági szer
vezetek budapesti találkozóját. „Nagyon 
jól tennéd -  nyomatékosította -, ha te is 
feljönnél. Sajnos, mi nem tudunk lemen
ni [Kolozsvárra], márpedig sok, halaszt
hatatlanul fontos megbeszélnivalónk vol
na.” Jancsó Béla csak székelyföldi körútja 
után, három hét múlva -  szeptember 7-én
-  olvashatja ezeket a sorokat, és még az
nap megköszöni, hogy Mikó Imrét olyan 
szívesen fogadták. Az öccséről nem esik 
szó, Mikó Imre — az Erdélyi Fiatalok leg
fiatalabb alapító-főmunkatársa — kép
viselte tehát az erdélyieket a megbeszé
léseken. Ezek szerint bizonyosra vehető, 
hogy Jancsó Elemér a párizsi útja előtti 
napokat töltötte a BMT tagjai körében. 
Minthogy az Eötvös Collégiumot végzett 
Jancsó Elemér a francia kultúra szerel
mese és Párizs kiváló ismerője volt, való
színű, hogy ez az „úti készülődés” keltette 
fel József Attila érdeklődését iránta.

Ha ugyan nem ismerték egymást már 
a Sorbonne bölcsészkaráról. A doktori cím 
megszerzése után ugyanis Jancsó Elemér
-  két éven át -  ott folytatta tanulmánya
it. Leckekönyvének a tanúsága szerint 
1926. november 9-én iktatták az egyetem 
polgárai közé, József Attilát -  aki szep
tember 10. körül érkezett a francia fővá
rosba — november 12-én. Mindketten a

Sorbonne közelében laktak, a Latin ne
gyedben. Jancsó az Hőtel dAlgerben (Rue 
des Fossés St. Jaques 8. sz.), József Attila 
a Notre Dame-ra néző diákszállóban 
(Rue Huchette 10. sz.). Jancsó Elemért 
egyrészt a francia felvilágosodás vonzot
ta Párizsba, másrészt a színházak vilá
ga. A költő nagy párizsi élménye Villon 
és a forradalmi dialektika felfedezése 
volt — olvashatjuk Németh Andor 1944-es 
József Attila-könyvében. „Alighogy kis
sé megmelegedett, vita-összejöveteleken 
vett részt. Párizsban alakult ki mély, há
romdimenziós társadalomszemlélete. Itt 
alakult ki osztálytudata. [...] Balkáni di
ákszállóban vett ki szobát. Szerbekkel, 
románokkal, bolgárokkal, törökökkel la
kott egy fedél alatt, akiket nemcsak em
berségükben, de történelmi emberségük
ben is testvéreinek tekintett...” Németh 
Andor maga is jól ismerte ezt a „zsibongó 
negyedet”, így hát nem önkényesen hozza 
összefüggésbe a költő balkáni élményét 
az 1936 júniusában keletkezett létfilozó
fiai költemény, A Dunánál összhangzatta
nával: „török, tatár, tót, román kavarog / e 
szívben, mely e múltnak már adósa / sze
líd jövővel — mai magyarok!” (Vö. József 
Attila. Cserépfalvi [Bp., 1944.], 88-91.)

M uhi Sándor: Hétfejű

Sem Németh Andor, sem a Quartier 
Latinról könyvet író Bajomi Lázár Endre 
nem számol be arról, hogy „a vörös csontú 
költő” kiket és milyen előadásokat hall
gatott a Sorbonne bölcsészkarán. Bajomi 
is inkább József Attila munkásmozgal
mi és költői tájékozódásának helyszíne
it örökíti meg (A Quartier Latin. Corvina 
Könyvkiadó, Bp., 1971. 233-235.). Jancsó 
Elemér leckekönyvében viszont fennma
radt, hogy az 1926/27-es tanévben mely 
tárgyakból vizsgázott. Ez persze ko
rántsem jelenti azt, hogy József Attila 
is ugyanazokat az előadásokat hallgat
ta. Hiszen érdeklődésük eltérő volt. Az 
alaptárgyaknál azonban aligha lehe
tett eltérés. A további kutatások számá
ra irányadó lehet, ha ide iktatjuk, amit 
Jancsó Elemér leckekönyvéből megtud

tunk. Eszerint az 1926/27-es tanévre az 
alábbi előadásokat is meghirdették: kö
zépkori francia irodalom, Balzac, a fran
cia romantika, a középkor filozófiái, tá r
sadalomtudomány, francia nyelvtörténet, 
szövegmagyarázat, a francia vígjáték 
története, La Fontaine, a Parnasse köl
tői mozgalma, a francia költészet a ro
mantikától a Parnasse-ig, a francia fes
tészet története, a fizenzei festészet 
Michelangelo után, a 18. századi eszme- 
történet és a francia nyelv.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban őr
zött 1936-os postai levelezőlap bizony
sága szerint Jancsó Elemér „Kedves ba
rátom!” megszólítással kért találkozót 
József Attilától. Ismeretségük miként 
fejlődött barátsággá? Erre nézve alig
hanem az „eszmei rokonság” kínálko
zik támpontul. Ismeretes, hogy a BMT 
felbomlása (1930 ősze) után mind József 
Attila, mind Fábián Dániel — átmene
tileg -  a marxizmus felé tájékozódik. 
József Attila „Korunk-os korszakában” 
nemcsak Fábián Dániel, hanem Jancsó 
Elemér is a baloldali folyóirat mun
katársa -  utóbbi Dezséri György és 
Újházy Elemér álnéven. (Lásd Kántor 
Lajos: A hiány értelmezése. József Attila 
Erdélyben. Kriterion Könyvkiadó, Bük., 
1980. 70-97.)

Fábián igyekszik Jancsó Bélát is meg
győzni a „követendő út”-ról, ám ő nem 
áll kötélnek. Előre megjósolta csalódá
saikat, törvényszerűen bekövetkező ki
ábrándulásukat. Az viszont fájdalmasan 
érintette, hogy amikor a „túlzó mar
xisták” kiválásával az erdélyi ifjúsági 
mozgalom egysége is megbomlott, 1933 
után pár évig már az öccsére sem szá
míthatott. Hanem ez a levelezőlap nem 
is annyira a megszólítás miatt érdekes. 
Jobban mondva: a keltezés (Budapest, 
1936. december 26.) teszi hitelessé a 
megszólítás értékérvényességét. József 
Attila utolsó verseskönyve ugyanis 1936 
karácsonya előtt jelent meg. Ä kolozsvári 
Református Kollégium tanára, a téli va
kációt Budapesten töltő Jancsó Elemér 
pedig karácsony másodnapján kéri a ta 
lálkozót (Kántor: I. m. 127.).

Minthogy a költőt depressziós lehan- 
goltság uralta, nem valószínű, hogy a ta
lálkozóra sor került. Erre utal egyébként 
az is, hogy a Nagyon fájt nem 1936 vé
gén, a két ünnep között, hanem 1937. jú
lius 26-án dedikálta Jancsó Elemérnek, 
miként Kántor Lajos is utal rá. Több 
mint sajnálatos, fájdalmas, hogy az aján
lás sorait most nem tudjuk ide iktatni. 
Merthogy időközben „lába kelt” a féltve 
őrzött kötetnek. (Az irodalomtörténész 
fiának, Jancsó Miklós színművésznek a 
közlése 2005. január 15-én.)

József Attila utolsó, tragikus idegösz- 
szeomlása július második felében követke
zett be, július 20. körül már a Siesta-sza- 
natórium lakója, Benedek László idegorvos 
szigorú felügyelete alatt (Tverdota: I. m. 
253.). A költő erdélyi barátai közül alig
hanem Jancsó Elemér volt az, aki József 
Attilát még életben láthatta.

Részlet egy megjelenés előtt álló 
íróportré-kötetből.

13



HELIKON

M A JO R O S C SIL L A

A büntetlenül maradt bűnökért
BENŐ ATTILA

(macskanyomok 
a betonban)
A  gyaloghíd melletti lépcsőnél 
betonba kövült macskanyomok. 
Körvonalukat el-eltakarja 
szél-sodorta könnyű homok.

Kóbor fény fölöttük úgy suhan át, 
ahogy az a macska egy reggel 
átkelt a sekélyes beton-tócsán, 
észrevétlen, könnyed léptekkel.

Visszafele nem tekintve, átment 
a híg idő  langymelegén, 
a hiánytól vagy vágytól sodortan 
a fölborzolt macska-legény.

Nem gondolt a lépésnyomokra, 
marad-e útjain valami utána, 
suhant belső képektől hajtva; 
kísérte a délelőtt sok fénye, árnya.

És most csak a hajdani lendület 
kihűlt, kövült lábnyomát látod. 
Végleges, m int befejezett szobor. 
Nem érinti áldás vagy átok.

B. TÓTH KLÁRI 

Korkép
Oly korban élek én 
mikor az arc ütésállósága 
életfogytig garanciális 
ujjaink billentyűzete 
pergőtűzként kopogja 
végig az éjszakát 
az ég szúrásbiztos fólia 
az asszonyi könny 
az anyagtakarékosság 
jegyében felfűzhető  
gyöngysor
a műkönny recept nélkül 
kapható így a valódi 
elvesztette jelentőségét 
a sómarta szemránc redői 
fillérekért síkba glettelhetők 
hőre lágyuló fröccsöntött 
műanyag a szív 
a belső sikolyt elnyomja 
a buszajtó sistergő hangja 
ahonnan rég kispórolták 
a hangcsillapítást.

2011. júl. 4.

Kamera követ a színházba érkezés pil
lanatától. Két színész (Bállá Szabolcs és 
Fogarasi Alpár) videózza, ahogyan meg
veszem a jegyem és elindulok a lépcsőn. 
Nem hivatásos operatőrök készítik a fel
vételt, profi kamerákkal. Ezzel a rendező 
hű marad a dogmafilmek egyik legfonto
sabb szabályához. A külső játéktérben há
rom televízió-képernyőn, majd a belső tér
ben két hatalmas kivetítőn kísérhetem 
végig az eseményeket. Az előtérben ácso- 
rogva ünnepi hangulat: sütemények, ás
ványvíz. A ceremóniamester, Helmut von 
Sachs (Bodolai Balázs) beszédbe elegyedik 
a nézőkkel, mintha csak ránk vártak vol

na. Amikor már mindenki leadta kabátját 
a ruhatárban, kezdődhet a Születésnap.

A családon belüli erőszak egyre nagyobb 
problémája a társadalomnak: hosszú tá
von teszi tönkre gyermekek és felnőttek 
életét. A pillanatnyi fájdalom, a fizikai se
bek elmúlnak, de a lelki sérülések akár 
egy egész életen át rabbá tehetik a bán
talmazottat. Robert Woodruff amerikai 
rendező erről a témáról nyit párbeszédet 
a Születésnap című (stúdió)előadásban. A 
szélsőséges emberi viselkedések boncolga
tása, a színlelés maszkjainak lerántása, 
az igazság felfedése, a hallgatás paktu
mának felbontása foglalkoztatja a rende
zőt. A színdarab Thomas Vinterberg és 
Mogens Rukov Festen című, 1998-as filmje 
alapján készült (a szöveget Visky András 
írta színpadra).

Helge Klingelfeldt (Bogdán Zsolt), a 
családfő ötvenedik születésnapjára érkez
nek haza a gyerekek és rokonok, köztük 
mi is, én is. Elsőként Christiant (Szűcs 
Ervin), az elsőszülött fiút látom közeled
ni a bejárat felé, a háta mögött egy au
tó, benne Michael (Viola Gábor) és fele
sége Mette (Csutak Réka). A színház, 
amikor a szereplők megérkeznek, átalakul 
a Klingenfeldt család otthonává, egy szál
lodává. Szavaiknak teremtő ereje van. A 
ruhatárból recepció válik, ahol Lars (Salat 
Lehet) fogadja a vendégeket. Hidegen köz
li, hogy Michaelnek nem kellene itt lenni, 
nincs a listán, mert korábban elhunyt hú
ga temetésén sem volt jelen. Helene (Kézdi

Imola), a harmadik testvér ér ide utoljára, 
majd közvetlenül utána az ünnepelt és fe
lesége. A játék párhuzamosan folyik, több 
elkerített részben, a hotelszobák „nyitott 
ajtaján” keresztül megismerhetjük a test
véreket. Az emeletet Michael és Mette fog
lalják el. Már az első perctől tudom, hogy 
a kapcsolatuk nem egy nyugodt házas
ság. Ordibálnak egy cipő miatt, majdnem 
verekednek, folyamatosan ingerültek. A 
bennük lévő feszültséget erőszakos sze
retkezésben vezetik le. Erőszakolásnak 
egyetlen oknál fogva nem nevezhetjük: 
mert mindketten azt szeretnék, hogy ez 
pont így történjen. A női hajjal való eroti

kus játék szépít a je
lenet durvaságán, de 
később ijesztővé vá
lik. Helene költözik 
be a halott testvér, 
Linda (Pethő Anikó) 
szobájába. Eleinte fél 
ott maradni, képze- 
leg, hangokat hall, 
de Lars segítségével 
rábukkan egy levél
re, amit nővére ha
gyott hátra. Elkezdi 
hangosan olvasni, 
majd elküldi a recep
cióst, és elrejti a pa
pírt. Valami fájó do
log állhat a levélben, 
mert a szereplő za
vart állapotba ke
rül. Christian nem 

egyedül készülődik az ünnepi vacsorára. 
Pia (Györgyjakab Enikő), a szolgálólány 
kelleti magát a szobájában, nem sok ha
tással. A férfi nem tudja, hogyan kezel
ni ezt a helyzetet, a nő nem izgatja fel, de 
el sem utasítja teljesen, csak áll egy hely
ben, üres tekintettel néz maga elé szótla
nul, nem érdekli, hogy Pia már fehérne
műben van.

A szereplők intim szférájába nyertünk 
betekintést a hálószobák nyitott ajtaján 
keresztül, de az igazi belső, lelki feszült
ségek mégis az ebédlőben, vacsora köz
ben történnek. Kinyílik az ajtó, mindenki 
helyet foglal a hatalmas megterített asz
talnál (díszlet- és jelmezterv: Carmencita 
Brojboiu). A stúdió falai mentén plexifal
lal elválasztott folyosó húzódik, ahova a 
szereplők néha elvonulnak. Olyan tér ez, 
amelyet csak a néző lát, az előadás többi 
szereplője számára titkok maradnak az 
ott elhangzott beszélgetések, események. 
A film ezt sokkal könyebben megoldja, ki
viszi a színészt az ebédlőből. Az előadás 
alatt végig videóznak és vetítik a felvéte
leket, így sokszor felnagyítva látjuk a mi
mikát, gesztusokat, apró mozdulatokat.

A felek konfliktusa, szembesítése már 
az ülésrendben megmutatkozik: az egyik 
asztalfőnél Helge és felesége, Else (Kató 
Emőke) foglalnak helyet, a másiknál pedig 
Christian. A szereplők iszogatnak, beszél
getnek, táncolnak és énekelnek az ünne-

» » » » » »
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peltnek, közben mégis feszültség lengi be 
a teret. Ennek csúcspontja Christian el
ső pohárköszöntője, egy vallomás, egy le
pel lerántása a sötét és fájdalmas múltról. 
A m ik o r  a p a  fü rd ik , ezt a címet kapta az 
előre megírt, végig humoros szöveg, épp 
ezért hat erőteljesen az utolsó pár mon
dat: apa megerőszakolt minket. A levegő 
megfagy, már senki sem eszik. Váratlanul 
érkezik egy olyan információ, amire nem 
számíthattunk. A leginkább kegyetlen az, 
hogy ennek ennyi idő elteltével kell kide
rülnie. Az elhallgatás most véget ért, az 
évek alatt felgyülemlett harag kiszaba
dult a bántalmazottból. Ki gondolná, hogy 
egy jómódú, mintacsaládnak tűnő kö
zösségben ilyen kegyetlenség történhet? 
Próbáljuk nem elhinni, igyekszünk nem 
tudomást venni arról, amit a rangidős fiú 
mondott. Hallgatunk, bedugjuk a fülün
ket, az előadás folyik tovább. Pedig egyre 
több hasonló esetről ír a sajtó.

„Az incesztus ta lán  a legkegyetlenebb 
és legmegmagyarázhatatlanabb embe
ri m agatartás. A gyerek és a szülő közöt
ti legalapvetőbb bizalom szétzúzását je
lenti. Érzelmileg roncsoló hatása van. A 
fiatal áldozatok teljesen kiszolgáltatot
tak  az agresszornak, nincs hova, nincs 
kihez menekülniük. A védelmet nyújtó 
személyből üldöző lesz, a valóság pedig 
mocskos titkok börtönévé válik. Az in
cesztus a gyerekkort a leglényegibb ele
métől fosztja meg: az ártatlanságtól” -  
írja Dr. Susan Forward M érg ező  s zü lő k  
című könyvében.

Szűcs Ervin egy ilyen áldozatot mutat

meg Christian szerepében: színpadi jelen
léte, kiszámíthatatlan tekintete, mozdula
tai sejtetik a benne felgyülemlett sérelme
ket. Fokozódik a feszültség és egyre többet 
tudunk meg a neves Klingenfeldt család
ról. Az anya végig tudott mindenről. Kató 
Emőke semleges arcot vág, nem dühös, 
nem feszült, mintha még mindig szeretné 
fenntartani a tökéletes család látszatát, 
még abban a pillanatban is, amikor már 
ez az illúzió megtörni látszik, beszédében

sem dicséri gyermekeit, inkább megaláz
za őket. Miért tű ri el egy anya, hogy gyer
mekeit szexuálisan zaklassa az az ember, 
aki nemzette őket? Mi tartja  vissza abban, 
hogy feljelentse a hatóságoknál? Miért 
fontosabb a látszat fenntartása, mint a 
gyermekek biztonsága, lelki világuk épsé
ge? Miért érez bűntudatot Christian, ami
kor apja odamegy hozzá, hogy megkérdez
ze: tényleg úgy történt-e, ahogy elmondta? 
Tetten érhető Christian jellemében a bán
talmazott gyermekek önvádló m agatartá
sa, amely kudarcos felnőtt kori kapcsola
tok kezdőpontja lehet. Legsúlyosabb talán 
az anya szerepe, aki csendestársként csak 
megerősíti őket szégyenükben. A bántal
mazott gyerekek sokszor úgy érzik, ők te
hetnek arról, hogy szüleik mérgesek és így 
vezetik le a feszültséget, saját magukat 
hibáztatják. Felnőtt korukra sérültek ma
radnak, nem tudnak egészséges kapcsola
tokat létesíteni, lehetnek sikeresek, ahogy 
Christian is az, de magánéletükben folya
matos kudarcok várják őket. Az elhall
gatást újabb elhallgatás követné, ha nem 
lenne nagyobb a felgyülemlett düh.

Nem csak Helge mocskos törölköző
jét teregetik ki. Michaelről kiderül, hogy 
tavaly teherbe ejtette az egyik szolgáló
lányt, Michelle-t (Albert Csilla), aki azon
nal elvetette a gyereket. Az abortusznak 
nincs súlya ebben az előadásban, nem lé
nyeges, eltörpül az incesztus ténye mel
lett. Mivel Michelle követelőzik, számon 
kéri Michaeltől, hogy miért nem figyel 
oda rá, alapos verést kap törődés gyanánt. 
Annyira igazinak látszik és hallatszik a 
bántalmazás, hogy félteni kezdem a szí

nésznőt, aki percekig összekuporodva fek
szik a földön. Michelle az előadásban végig 
megmarad a megvert lány szerepében. Az 
agresszivitás a szülői nevelés következmé
nye is lehet. Viola Gábor nagyon impulzív, 
néha már túlzottan agresszív Michaelt 
formál, aki egy pillanatra sem távolodik el 
ettől a vehemens karaktertől.

Egy beteg családban vagyunk, ahol a 
látszat borzalmas jellemeket takar. Helene 
barátját, Raphaelt (Buzási András), aki

zsidó származású, azonnal kiközösítik. 
Csak angolul beszél, ezért kigúnyolják egy 
ismert népdalra zendítve: „Az öreg zsidó
nak akkor vagyon jókedve...” Michaelből 
szabadul fel leginkább a rasszizmus. 
Mindenki gúnyolóvá válik, ordibálnak, el
torzul a színészek arca, félelmetes ször
nyetegekké változnak. A jelenetet Kézdi 
Imola kirohanása szünteti meg. Amikor 
kiderül, hogy Linda, halála előtt, írt egy 
búcsúlevelet, ennek felolvasását követe
lik Helene-től. Aki az előbb még mentege
tőzött, hogy az ő apja biztosan nem tenne 
ilyen szörnyűséget a gyermekeivel, most 
felolvassa nővére vallomását. Eloszlanak 
a kétségek. Helene sír, Michael ökölbe szo
rított kézzel fenyegetőzik, Christian elége
detten néz körbe. Mindenki jellemének és 
habitusának megfelelően reagál.

A reggeli a büntetés színhelye. Helgát 
beszéde után  Michael elküldi az asztal
tól, hogy nyugodtan reggelizhessenek. A 
szereplő kimegy a színről és vissza sem 
jön a tapsrendre. A családfő autoritása 
megtört, elvesztette gyermekeit, státusát. 
Nem hiszem el Bogdán Zsolt Helgéjének, 
hogy ő tényleg elkövette ezeket a bűnö
ket, folyamatosan ez já r  a fejemben, hogy 
ő esti meséket olvas a gyermekeinek. Azt 
az embert, akit utálnom kéne, akitől fel 
kellene, hogy forduljon a gyomrom, undo
rodnom kellene tőle -  semleges marad, 
nem ébreszt bennem ellenszenvet.

Egy kérdés nyitott. A S zü le té sn a p  részt
vevői, kilépve az ajtón vajon ugyanúgy 
hallgatnak tovább az esetről, vagy vég
re sikerül szembesülniük a múlt fájdal
mával, és elindulniuk a gyógyulás útján, 
hogy egészséges felnőtt életet tudjanak 
kezdeni? Elszigetelt helyen vagyunk, 
ahová nem jön a taxi, ahol nincsenek 
szomszédok. A tém a tabu m arad a foly
tatásban is, és ami Helge ötvenedik szü
letésnapján történt, az ugyanúgy elvész 
a feledés homályában, mint a feltárt t i t
kok? Jó lenne, ha nem így történne és 
ezekre az esetekre fény derülne, nem
csak utólag. Az erőszaktevő embereknek 
nem lehet és nem is kell azonnal megbo- 
csájtani. Az előadás végén m intha hely
re állt volna a külső rend. De mi van 
odabenn?

Kolozsvári Állami Magyar Színház
Thomas Vinterberg -  Mogens Rukov -  
Bo Hr. Hansen: Születésnap. Színpadi 
változat: Visky András és Robert 
Woodruff. Szereplők: Szűcs Ervin, 
Kézdi Imola, Viola Gábor, Pethő Anikó, 
Bogdán Zsolt, Kató Emőke, Csutak 
Réka, Buzási András, Albert Csilla, 
Györgyjakab Enikő, Sinkó Ferenc, 
Bodolai Balázs, Salat Lehel, Orbán 
Attila, Kali Andrea, Váta Loránd, 
Skovrán Tünde, Horváth Zoltán, Bállá 
Szabolcs, Fogarasi Alpár, Molnár Tibor, 
Andercó Ildikó, Alia Maria Mátéi, Mihai 
Iosif Aconstantinesei. Rendező: Robert 
Woodruff; dramaturg: Visky András; 
díszlet- és jelmeztervező: Carmencita 
Brojboiu; zeneszerző: Lászlóffy Zsolt; 
koreográfus: Sinkó Ferenc; videó: Soós 
Attila; rendezőasszisztens: Simon 
Hanukai, Visky Andrej; ügyelő: Nagy 
Yvonne.
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SERESTÉLY ZALÁN

E gy ibér pókhálóról
„[...] s gondolsz-e a rra  hogy Európa 

m ásik/sarkában mellén ugyanezzel az 
énekkel alszik valaki /aki tudja/hogy 
forradalm árnak/és baszknak szület
ni Spanyolországban/bizony nem élet- 
biztosítás” -  írja Szőcs Géza a Múlt j ö 
vő mezsgyéjén című, Cs. Gyimesi Éva 
által szerkesztett kötetben (225. o.). S 
hogy szabadosabban ne szóljak, Szócs 
sorai ’80-ban fején ta lá lták  a szöget. 
Tették ezt nyilván adott idő- és térbeli, 
történeti beágyazottság, elrendeltség 
kereteiben, mely kontextusban a Levél 
Burgosba, Angel Otaeguinek című vers 
egyfajta sajátos sorsanalógiaként mű
ködhetett. Ferenczes István 2010-ben 
Zazpi címen megjelent kötete ugyan 
szintén egy baszk férfikarakter kö
rü l kezd építkezni, az azóta átszerve
ződött társadalmi-politikai kontextus 
folytán ez a szövegépítmény valam e
lyest divergensebb funkciók cölöpjeire 
tám aszkodhat. A K ortárs Kiadó gon
dozásában megjelent verseskötet (de 
nem csak az) egy, a 18. század köze
pén, a 19. század első felében -  és nyil
ván sohasem -  élő, baszk gyökerekre 
visszatekintő, spanyol-portugál, ibér 
dalköltő, Esteban Zazpi De Vascos Y 
Aitzgorri fiktív alakja köré kezd szö
vegeket generálni, jobban mondva egy 
finom (szöveg)háló megszövése folytán 
megkonstruálódik a pók. A valós topog
ráfiára  (Ibéria, Hispánia, Portugália), 
valam int néhány ugyancsak valós, ke
retszerű történeti eseményre akkomo- 
dált (szöveg)pálya ugyanis létrehozza 
az -  Arisztotelésszel szólva -  valósze
rű  karak tert. Más kérdéskörbe uta lan
dó, hogy Zazpi mennyire tudatos pók
ja  saját hálójának: néha csak vergődik 
benne, m int saját hálójába gabalyodott 
pók, máskor mértéktelenül határo
zott, erős vonásokat húz e konstrukci
óba, de az sem ritka, hogy kizuhan be
lőle. Izgalmas játék ez, mely a szerző, 
Ferenczes István erényei közé sorolan
dó. Hiszen nem kis, azaz korántsem 
kockázatmentes feladat hibákat, kö
vetkezetlenségeket, szakadozottságo- 
kat, űröket szőni egy olyan építmény
be, amely építményt az önkéntelenül is 
egészre, folytonosra törekvő emberi el
me hoz létre.

Míves irodalmi m unka a Ferenczes 
Istváné, amely alapos olvasottságról, 
irodalmi, valam int irodalomtörténeti 
tájékozottságról árulkodik, önkéntele
nül is. A szöveg sokrétű kapcsolódásai, 
vendégelemei majdnem bemérhetet- 
lenek a teljesség igényével, ezért hát 
megkísérlek az irodalmi hagyomány 
azon elemeire reflektálni, melyekre a 
leglátványosabban rezonál. Ha spa
nyol, akkor Don Quijote -  mondhat-
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nánk, és nem is tévednénk nagyot. 
Ugyanakkor úgy vélem, ezúttal nem 
csak Cervantes eredetijére kell gondol
nunk, hanem  azokra a torzulásokra, 
értelmezési-funkcionális keretekre, 
amelyeken keresztül a szöveg beépült 
az erdélyi m agyar irodalmi hagyo
mányba. A bohózattal, az ars poetica
szerű, önreflexív együgyűséggel, a ge
nerált álomszerűséggel, baleksággal 
való szerepbeli azonosulás („Te vagy a 
sár, a kék ég, a mező,/Hátadon a m ál
ha bárányfelhő/Keljfeljancsi, balek ki
csi Sancho,/Bölcsebb vagy te herceg
nél, királynál”) Szilágyi Domokos Don 
Quijote szerenádját idézi. A szereple
hetőségek megteremtésénél m arad
va fontosnak tartom  továbbá azt az 
ívet, amely a Villon-Brecht-Faludy- 
hárm ason keresztül ragadható meg. 
Legkitapinthatóbban ta lán  Zazpi pro
filja vonzza be ezeket a szövegeket. 
Például a bordélyházban menedéket 
lelő Zazpié, aki a Donna felkérésére, 
üzlete könnyebb reklámozását meg- 
célzandó, alkalm i verseket gyárt az 
örömlányokról: „Ha zengett az ukulele, 
Diána/gyermeklány, szép kicsi indián- 
ka/soha nem sírt/nem  jajgatott,/túrta 
a rücskös farkatok -/egy év m últán be- 
lahalt a piába”. A hely egyébként több 
szerzőt is implikál. Egyrészt a villoni 
modorban Brecht Koldusoperába nyo
m án írott Faludy-átköltést (Ballada a 
kalózok szeretőjéről): „Jennynek hív
ták, szőke volt és éhes/s a szállodában 
üveget mosott,/hol elhamarkodott sze- 
retkezések/szagát árasztották  a búto- 
rok./S mikor szitkokkal teltek meg az 
éjek,/s csiklandott ringyók részeg siko- 
lyával:/ő a hajóra gondolt/nyolc ágyú
val s tizenhét vitorlával.” M ásrészt vi
szont egy közismert Villon-eredetiben 
-  mely m agyarul először József Attila 
tolmácsolásában jelent meg -  m aga a 
bordélybeli verselés helyzete is tema- 
tizálódik: „Vihar, fagy, dér -  megvan 
a kenyerem!//gy vesz az ember gubát 
az eben./Lóg rajtam, pénzit megéri ve- 
lem./Lotyó, kurafi: passzolunk nagyon! 
Ocsmányoké az ocsmány szerelem./ 
Aűncs emberségünk, há t ne is legyen/ 
E  bordélyban, hol szállásunk vagyon!” 
(.Ballada a vastag Margot-ról).

József Attila költészete kicsit másfé
leképpen válik anyagává Zazpi költé
szetének: „Időm múlik százszorszép./ 
mind a hét végéről ég./Kit anya szült 
elesik -/Te voltál a hetedik.” Szerelem 
a véges földi létezésben, az árvaság 
(„Sokasodik nyílt sebem,/címeremben 
vasbilincs,/se apám, se anyám nincs...”) 
m int éteriség, mint a húsba vetettség 
feloldása, ami viszont a szerelem játé
kai révén ismét visszatalál a húsba, a
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testi létezésbe -  hajói sejtem, ezek a té 
mák vonzzák be a józsefattilai sorokat.

Számomra váratlan  fordulatként 
egy Dsida-fordításra is szépen rezo
nál a kötet: „Reggel, mikor belép az 
őr,/összerázkódom./Ha fölfedezi a 
fészket,/irgalom nélkül a földre ve- 
ri./O a tavalynyári harc a fiókák el- 
len!/Megrohamoztak minden ereszt, 
kicsi zugot./Ha az udvarra léptem/ 
csatatéren mentem át./A tehetetlen 
anyák jajongva keringtek.” (E rnst 
Toller: Fecskék könyvé). Ugyanezt 
a jelenetet látjuk  megismétlődni a 
Zazpi Börtönszerenád című darabjá
ban: „A cellaablak fölött/fészket rak  
a fecske,/míg a göthös rabőrök/le- 
verik a szennybe,/ekként oltják el a 
fényt,/így veszik el a reményt - /te  is 
el vagy veszve.” A hely szépen tömörí
ti a kötet egyik legfinomabban kidol
gozott szervezőelemét, a térjátékot: a 
folyamatosan zsugorodó, magába vo
nódó teret, amelynek horizontja a ha
talm i intézkedések által mérhetetlen
né te tt időben ugyancsak mérhetetlen 
beszűkülésbe kezd. A té r beszűkülésé
vel a Zazpi szövetei gyönyörű absztra- 
hálódásnak indulnak, valahogy belső
vé válik ez a költészet, de oly módon, 
hogy az elmozdulások tere nem szű
nik meg térként létezni: topográfiája a 
képzeletbe, az érzelmek, a hit világába 
vonul vissza.

A kötet szöveteit helyenként valami
féle latinos túlfűtöttség, azaz túlírtság 
hatja át. Pergő zeneiség, amely nem ide
gen a tangó, illetve a milongák világá
tól: „Manuel Flores halni megy./nem 
éppen világ csodája,/a halál régi szo- 
kás./oly sokunk makacs szokása” — írja 
Borges A  homály dicsérete című verses
kötetében. A téma rendszerint súlyos, a
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szituáció drámai: szerelem, hűség, fél
tékenység, múlandóság, bosszú, leszá
molás, késelések, férfiasság, csöppnyi 
macsóizmus, utcai vagányok háborús
kodása, revansa. Drámaisága talán  ab
ból is fakad, hogy gyorsvágású képek 
sorjázása teszi fragmentálttá: akár
ha Zazpi pályájának kicsinyített má
sát olvasnánk: „Páros elmúlás harca/ 
Űz máshoz, nem nekem /tart meg/árva 
szavadra/Vár, minden győz ellenem./S 
én egyre messzibb vagyok,/Csak álom 
vagy, szédület,/Hoznak-visznek angya
lok,/Mint az éjbe hullt tüzet.”

Számos további párhuzam ra lelhet
nénk: Arany Ószikékje Télikékké íródik, 
a tabula rasa Fabula Rasarrá, a sor 
nyilván folytatható, de nem ez a tét.

Minden emberi élet fragmentált, 
töredezett, szakadozott, medialitá- 
sát tekintve változékony, divergens 
(szöveg)emlékeket, lenyomatokat hagy 
maga után. Vagy éppen azok hiányát: 
a hallgatást, a csendet, amely azon
ban szintén jelentéses. Úgy vélem, ezt 
nagyon szépen hozza a kötet azáltal, 
hogy egy majdnem számbavehetetlen 
műfaji eklekticizmus révén rajzolja ki 
a spanyol-portugál, ibér dalköltő élet
pályáját. Ha írott szövegek építőkoc
káiból kívánunk rekonstruálni egy pá
lyát, legkevesebb, am it tehetünk, hogy 
belátjuk: a spektrum  a lapszéli firká
tól a balladáig, a kalendárium i be
jegyzéstől a drám ajátékig terjed, il
letve azok között oszcillál szüntelen. 
Fokozottan igaz ez egy 18. század vé
gi, 19. század eleji életpályára, amely 
nyilván másfelől határozza meg az in
tim itás és írásbeliség, emlékezés-meg- 
idézés és írásbeliség, lejegyzendők és 
meg nem örökítendők, elhallgatan- 
dók viszonyát. Jó arányérzékkel nyúlt 
e témához a szerző. Feltűnő, hogy a 
kötet törzsét erős, kiterjedt szüzsével 
rendelkező műfajokból ácsolja össze. 
Balladák, milongák, fabulák, zsáner- 
versek, az alkalm i költészet talajáról a 
limerick, rigmusok, valam int egy rövid 
opera is hozzájárul a kötet szüzséjének 
megépítéséhez. Továbbá érdemes itt 
szólni a lírai szövegek irányából néz
ve metatextusokként tételeződő láb- 
jegyzetekről-kommentekről, melyek 
hol Zazpi, hol pedig az életpályát szö
vegek mentén megszerkesztő karak
te r tollából szólanak. Javarészt nap
lóbejegyzések ezek, de nem ritka  az a 
helyzet sem, ahol a több m int kétszáz 
éves távlatot rekonstruálni próbáló 
szerkesztő-szerző próbálja ily módon 
feloldani, vagy éppenséggel a szöve
gekbe még mélyebbre rán tan i a szöve
gek közé ékelődött töredezettséget, h i
ányt, homályt. A kár hiányt létrehozó, 
akár hiánypótló szándékkal ékelőd
nek be ezek a kommentek, funkciójuk 
egyértelmű: folytonosságot, idő- és té r
beli kapcsolóelemeket ik ta tnak  a szö
vegek közé, még abban az esetben is,

amikor éppen e kapcsolatok hiányát 
vagy adott esetben a fordíthatatlanság 
helyzetét emelik ki. Ugyanis az elve
szett kapcsolat tételezése megkonstru
álja m agát a kapcsolatot. Sajátos já té 
ka a Zazpinak, hogy folyton reflektál a 
fordíthatatlanság terméketlen/term é- 
keny helyzeteire. A nyelvi többrétegű- 
ség fikcionalizált feltételezése ugyanis 
értelmezésbeli rétegzettséget csempész 
a szövegekbe.

Erre a tartószerkezetre szövődnek 
olyan műfajok, m int az istenes versek, 
a psalmus, könyörgés, a m agyar nép- 
költészeti hagyomány (a betyáros köl
tészet).

Egy sajátos műfaj megjelenése gaz
dagítja a kötet műfaji divergenciáját: 
„Kiderült ham arost, m iért lett egy
szerre költészetbarát a nagyasszony! 
Egy Friuliából idevetődött képcsináló- 
val versikéim mellé »képeket« rajzolta
tott, s majd az egészet egy litográfus
sal kinyomtatta. A füzetecskének oly 
híre kerekedett, hogy csődültek há
zunkba az ú ri vendégek. A Donna sem 
a képrajzolónak, sem nekem nem fize
tett, pedig a füzetnek mérhetetlen á ra t 
szabott, de a ház lányainak az árát 
is az egekbe emelte” -  olvasom Zazpi 
naplóbejegyzésében, melyet az öröm
lányokról írott apró limerickekhez csa
tol. Tulajdonképpen az első pornóma
gazin létrejötte domborodik itt ki, ami 
annál izgalmasabb, ha elképzeljük, 
hogy az analfabetizmus magas aránya 
folytán Zazpi korában a könyvkiadás a 
multimedialitás hőskorát éli. Hogy tá 
volabbi példát ne keressünk, m agyar 
vonatkozásban m ár Jókainak vannak 
képregényei, amelyekben az illusztris 
példa mintegy explikativ célt szolgálva 
a szélesebb közönség bevonzásához já 
rul hozzá.

A kötet tem atikailag három jelentő
sebb szálra oszlik: az üldözöttség foly
tán  beszűkülő tér; a szerelem az embe
ri lét tem poralitásának függvényében; 
valam int a szerelem és a szerelmet el
lehetetlenítő hatalom. Jól látszik, a 
három  nem függetleníthető egymástól. 
„Kilöktél magadból, Spanyolország,/ 
m intha leprás vagy orgyilkos len- 
nék/hátat ülepet fordítasz felénk,/s 
azt hiszed, hogy mi vagyunk a cson
kák”; „Fönt a hegyek között/Néked 
még m egmaradt/Egy kicsinyke ha
za,/Ki bennem megszakadt./Erdő mé
lyén bujkálsz,/Óvnak a pásztorok,/ 
Veled vagyok én is,/Messzire átko
zott”; „Gyönyörű kérészvirág,/hétszer 
bűvölt el a nász,/hétszer hosszabb lett 
a gyász.../Lábam alatt zöld hínár,/tér
ré tágul a hiány.” A térjáték jól meg
fontolt, szépen kivitelezett koncepciót 
visz a kötetbe: a (nemzeti) té r beszű
külésével kezdődik, és többnyire a sze
relm éért dezertált katona köré von 
hurkot. Ugyanakkor ez a tér, a térbe
liség időnkénti látens felfüggesztésein 
túl (pl. rejtőzködés a bordélyban), ho

rizontális síkon is szűkülni kezd, egy 
hegy csúcsa felé űzi a menekülőt. így 
azon túl, hogy hurkot von köréje és el
mozdulásainak lehetőségét korlátozza, 
fel is emeli, megmutatja őt. Ezt köve
tően a mozgáslehetőségek fokozatosan 
átkerülnek egy másfajta topográfiába: 
az álmok, a képzelet, az érzelmek le
begő talajára, azaz egyfajta belső, me
taforikus térré  szublimálódik mind
az, ami eddig kinti volt: „Kompország 
ez, sárból, nádból tákolt haza,/minden
nap leszakad róla egy darab,/csak né
zi a messzeség, s nincs rá  egy jó szava,/ 
a piszkos á r minden szennye ráragad.” 
Ebbe a keretbe íródik bele a szökés 
motívuma: a szerelem, amely viszont a 
testi szépség illanékonyságának, tem 
poralitásának feszültségén keresztül 
csapódik le: „Röptöm is táncosabb,/ 
szebb vagyok, díszesebb nálad /- mond
ta  volt egy lepke/a leszállóit sólyomma- 
dárnak./A sólyom hallgatott./Tudta: 
hernyóból lett a csacska,/s szar lesz 
belőle./Villant, hirtelen bekapta.” A 
Szépség köré majdnem minden alka
lommal időbeli keret íródik, visszacsa- 
tolódik a létegészbe, melyhez képest 
pillanata elenyésző. De elenyésző ma
ga a létezés pillanata is: „a borzalmas 
egész előtt/létünk m iért csak semmi
ség.” Ráközelítés és eltávolítás játéka 
ez, akárha egy digitális fényképezőgép 
zoom-jával játszana a szerző.

A hatalom pedig -  buzgó inkvizítor- 
ként -  olykor m intha m ár nem is a szö
kött katonát, hanem  m agát a szerel
met üldözné tűzzel-vassal: „Elfogtak, 
és vittek az ibéri lankán,/M utogattak 
a várak  szégyenpiacán,/így já r  aki 
lányhoz/Hű, nem a királyhoz,/Láncok 
között ismeri meg szép K asztíliát.”

A Zazpi nem hagyja sértetelnül 
a jelent: összekarcolja a felületét. 
Beszűkülő tere nemcsak individuá
lis, de nemzeti té r is. H atalm ilag letil
tott, mérhetetlenné te tt ideje nemcsak 
a sajátja, de a miénk is. A szövegek fe
lületén folyton nyomok m aradnak, va
lamiféle időbeli csempészáru, egyfajta 
átszólás a kétszáz éves szövet anyagán 
keresztül: „Egy alkirállyal sereg ala- 
bárdos,/Újgazdag, kártyás, tolvaj a ja 
vából,/Itt csak az élhet, ki mindent le
gázol,/Papok, csavargók, szatócsok és 
kocsmáros,/Ezer csaló s megcsalt ot
romba férjek,/Tyúkagyú literátor is 
temérdek./Szürke táj -  ilyen Limában 
az élet.”; „[Hispánia] Nem hagyott né
kem mást, csak bánatot,/Ifjúságom 
s szerelmem vette el,/Irigy lett, m ert 
boldognak lá thato tt -/Törvényre emelte 
a látszatot,/Mellébeszél és lassan elfe
lejt” (kiemelés tőlem, S. Z.); „Hegyet er
dőt csillagot,/Fejünk felül eladod/Majd 
m agadnak &Tsdnak/Preciőz átutalod/ 
Te pojáca áljuhász/U runk elé ha állsz/ 
K itűn az áru lás” -  Csíkország erdei
nek hadd adózzak néma csenddel.

F eren czes  István: Zazpi. K ortárs  
K iadó, B u d ap est, 2010.
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150 éve született Georges Méliés
A karneváli mozi
Máig sem értem, miként lehetséges, 

hogy -  tudomásom szerint -  nem ké
szült értékelhető nagyjátékfilm az egye
temes filmtörténet egyik különös figu
rájának, Georges Méliés-nek az életéről 
— bár a tömegkultúra legkülönbözőbb re
gisztereiben fedezhetők fel rá utaló mo
tívumok, és úton van már a hazai mozik 
felé is Martin Scorsese új filmje, amely
ben a francia mester karaktere jelen
tős szerepet kapott. Méliés nem pusztán 
azért érdemli meg, hogy vászonra vigyék 
az „életét és munkásságát”, mert a he
tedik művészet egyik úttörője, valamint 
az „ősfilmkorszak” legjelesebbje volt, a 
Lumiére-fivérek mellett. Hanem elsősor
ban azért, mert alakja és sorsa kellőkép
pen rejtélyes, az általa képviselt vizuális 
törekvések jellege pedig meglehetősen iz
galmas ahhoz, hogy legalább annyira ér
dekfeszítő filmet lehessen forgatni belőle, 
mint amilyeneket ő maga készített hajda
nán, a múlt század fordulóján és első éve- 
iben-évtizedeiben. Mintegy ötszáz dara
bot -  ennyi tételből áll ugyanis a méliés-i 
filmográfia (mondanunk sem kell: rövid
filmekről van szó, két-hárompercesektől 
a negyedórás-húszpercesekig, ennél hosz- 
szabb időtartamra ritkán vállalkozott).

Méliés színrelépése előtt a film jósze
rivel a valóság mozgóképi megjelenítését, 
életképek sorozatának dokumentumszerű 
rögzítését jelentette. Amióta a Lumiére- 
féle vonat begördült arra a bizonyos állo
másra, jókora riadalmat keltve a közön
ség soraiban, a mozi fejlődésének egyik 
iránya, a realista-dokumentarista film 
„készen állt”. Ez a másik izgága francia 
kellett ahhoz, hogy kiderüljön, a valóság 
illúziójánál van érdekesebb is: a valóság

illúziójának illúziója, vagyis a kinema
tográfiái fikció. Méliés ugyanis a bűvé
szet és a bábszínjátszás felől érkezett, 
az elkápráztatás művésze volt, és min
dennél jobban izgatták az új médiumban 
rejlő innovációs lehetőségek — nem utol
sósorban saját bűvészrepertoárjának tö
kéletesítése érdekében. A tökéletes trükk 
keresése volt ez, az elbűvölés ikonográ
fiájának kidolgozása, amire teljes film
műfajok épültek rá az elkövetkezendő 
évtizedekben; remélem, nincs olyan fan
tasztikus- és rémfilm-, vagy éppen vígjá
ték-, rajz- és mesefilmrendező, aki ne fog
lalná imáiba a nevét, de hatása erőteljes 
szerzői életműveken is átüt. Méliés va
rázsló, aki leemeli a saját fejét, megidé
zi az embert őrületbe kergető ördögöt, 
nőket tüntet el és változtat csontvázzá, 
könnyet facsar a Holdember szeméből, 
keze alatt az omnibusz halottaskocsivá 
változik (ez utóbbi technikai malőr követ
keztében történt, ekkor fedezte fel híres
sé vált stoptrükkjét) -  mindezt egy olyan 
közhangulatban, amelyben a vászon lát
szatvilága (még) a kézzelfogható realitás 
hatását kelti.

Karol Irzykowski, a maga során szin
tén méltatlanul elfeledett lengyel író és 
filmesztéta írja magyarul nemrég meg
jelent, A tizedik múzsa című könyvé
ben, hogy „a film néha nem más, mint 
a cirkusz kitágítása a sátoron kívül
re”. Méliés trükkfilmjei pedig egyenesen 
azt sugallják, hogy ez a mozgókép ősfor
mája: a cirkuszi, vásári látványosság, a 
pőre attrakció (nem véletlen, hogy rög- 
eszmésen visszatérő motívum a filmmű
vészetben, Chaplintől Fellinin át Alex de 
la Iglesiáig vagy Terry Gilliamig). A le-

Georges Méliés: Utazás a Holdba (Le voyage dans la lune, 1902)

‘KMmímoQ'JiÁj

Georges Méliés (1861-1938)

nyűgözés poétikája ez, egyfajta karne
váli mozi, amelynek következetes végig
gondolásával akár arra a meghökkentő 
eredményre juthatunk, hogy -  ellentét
ben a közkeletű hiedelemmel — a filmnek 
kevésbé a színházhoz és a prózairoda
lomhoz van köze, mint inkább a csoda
szerűt jelenvalóvá varázsoló bűvészeihez 
vagy, urambocsá, a költészethez. „A mo
zi lehet művészet is, de nem feltétlenül 
kell annak lennie” -  folytatja Irzykowski 
-, lehet egyszerűen csak „a mozgás cso
dáinak tükre”. Nagyszerűen összecseng 
ez azzal, amit időben és térben jóval tá
volabb állít az amerikai filmteoretikus 
Tom Gunning, miszerint az attrakció mo
zija nem narratív szempontból érdekes 
igazán, hanem a „megmutatás csodája” 
révén. Ezért több ő, mint bűvésztrükkök 
filmszalagra alkalmazója és a filmtech
nika megújítója, mert művei a mozgókép 
lényegéhez visznek közelebb: azt mutat
ják fel, ami másként nem válhatna lát
hatóvá. Egyébként pedig a lineáris film
elbeszélés kimunkálása terén is ő tette 
talán az első, nem is olyan óvatos lépése
ket, elég a Verne és Wells művei alapján 
készült Utazás a Holdba című opuszára 
gondolnunk.

A sors keserű iróniája, hogy élete vége 
felé egészen másfajta vásári látványossá
gok gyártójává és árusítójává szegénye
dett: játékokat adott el a Montparnasse 
pályaudvaron, mígnem kegyeletteljesen 
berakták egy öregotthonba; ott is halt 
meg. Fennmaradt műveinek jelentős ré
sze elérhető és legálisan megtekinthető a 
világhálón. S míg nézzük ezeket a fakó, 
karcos, vibráló, fekete-fehér, mégis szín
pompás kis csodákat, a filmbéli bűvész
arc mögül előtűnik ő, a másik, az igazi 
(kine)mágus: kikacsint, varázsol, megha
jol, majd elviszi az ördög.

PAPP ATTILA ZSOLT
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[...] Az ember és a költő etikus tartásának József 

Attila, Nagy László, Szécsi Margit, Bartók Béla és 
mások műveiben megjelenő' példákról beszélgetve 
Buda Ferenc leszögezte, hogy: „...az igazi műterem
tés éppen az, ami a káoszt is rendbe tudja szedni, a 
külsőt éppúgy, mint a belsőt. Anélkül, hogy elhazud- 
ná a káosz tényét.'” Ezzel a véleményével kapcsola
tosan kételyét is megfogalmazta, hogy poétikai te
kintetben akár elavultnak, meghaladottnak tűnhet 
a rendteremtó' igyekezet olyan irodalmi gyakorlat
tal szemben, amely a szöveg szétfolyása révén kí
ván építkezni. Annyit tehetünk mindehhez hozzá, 
hogy az, amit Buda Ferenc magvasan megfogalma
zott, nem puszta poétikai kérdés, sőt nagyon nem 
az, hanem egy emberi magatartásmodell mű álta
li leképzése, a poétika nyomvonalán felvonuló morá
lis és gerinces magatartás, ethosz a szó hérakleito- 
szi értelmében.

Buda Ferenc költészetében és prózai munkái
ban az említett ethosz jelentős mértékben a köz- 
életiség fogalma köré szerveződik. Magában foglal
ja a közösséggel azonosulás empatikus készségét, 
a szegények, elesettek, kiszolgáltatottak, jogfosz
tottak iránti morális és szociális érzékenységet. 
Olyan világszemlélet ez, amit vélhetően szülőhe
lye, Debrecen miliője, vallási és nevelési közege ele
ve tartalmazott, és ezt az erkölcsi alapvetést két
ségtelenül segítette a Közép-Azsiában megismert, 
török nyelvű pusztai népek gondolkodásmódjának, 
életvitelének, mítoszainak, meséinek, népköltésze
tének megismerése, személyes találkozása ezek
kel a népekkel Kazahsztán és Kirgizia földjén. Az 
örökölt és megszerzett morális tartás Buda Ferenc 
költészetében a magyar líra heroikus, sorsválla- 
ló, közösségben gondolkodó, de egyediségét is hang
súlyozó vonulatával párosul. A daltól indul, és bár
milyen formabontó megoldásig is ér, versében a 
szónak, a ritmusnak, a rímnek súlya van, dobban 
valami, sámándob, bakancs, szív, hogy beleremeg 
a lélek. Szóhasználata szikár, mintha a köznyel
vet és a költészetet szeretné harmonizálni, miköz
ben a magyar romantikától a XXI. századig vezető 
poétikai utak során már megterhelt kifejezéseket, 
szóképeket, szimbolikussá nőtt szavakat, képeket 
von költeményébe, őrizvén a hagyományt, de ezek 
zömét az eredeti előfordulástól idegen szöveghely
zetbe hozza, nemegyszer ironikus keserűséggel for
gatja meg őket tengelyük körül, így az önkifejezés 
sajátos, csorbítatlan, de mégis eredeti funkciójuk
ra alkalmatlan eszközeivé teszi őket. Buda Ferenc 
versének van közlendője, a verset a gondolatátvitel 
eszközeként kezeli, lehetséges olvasatait igyekszik 
az azonosítható és értelmezhető jelentés körében 
tartani. Ennek érdekében lapidáris a megszólalá
sa, a terjengősség áll tőle legtávolabb: minden ver
sében összegez, sűrít, tömörít, egyszerűsít, s ami a 
legfontosabb: megtisztít. Megtisztítja a verset a fö
lösleges ékektől, díszektől és sallangoktól, ugyan
akkor a versbefogadót is mintegy mentális salakta- 
lanításra veszi rá. Drámai erővel fogalmazza meg 
az egyéni és a közösségi szabadságigényt úgy, hogy 
abban a történelmi és a nemzeti identitás fogalma
zódik meg.

Buda Ferenc azzal őrzi a nemzeti és etikai érté
keinket, hogy versében megszenvedi a jelent. Mert 
a költő már csak ilyen, idegvégződései túlnőttek 
epidermiszének határán.

FE K E T E  J . JÓ ZSEF: A ren d  k ereső je . B u d a  
F eren c  k ö sz ö n té se . F orrás. 2011 n o v em b er
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ZENE ES HIT  

A d a g i o  r e l i g i o s o
A zene és hit kapcsolatáról, egy- 

másbaolvadásáról, egymást kiegé
szítéséről, a zenetörténet fejlődé
sében játszott szerepéről sokan, 
sokfélét írtak. Akár tagadták, 
akár méltatták a hit jelentőségét a 
polifon zene ezeréves fejlődésében
-  és az emberiség zenéjének tel
jes történetében egyet minden
képpen elismertek: a hit mindig 
valamilyen zenei megnyilvánulá
si formává alakul és a zene min
dig a bennünk lévő hitet kelti élet
re. A hit éppolyan erős bennünk, 
mint az életösztönünk, csak a pil
lanatra vár, amikor előtörhet lel
kűnkből. Hogy ez a pillanat kinél 
és mikor következik be, előre nem 
látható, de EGYSZER mindenki
nél bekövetkezik. A társadalom is
-  végeredményben -  egyetlen em
beri organizmusnak képzelhető, 
és a társadalom életében is egy
szer csak eljő a NAGY PILLANAT, 
amikor ráeszmél a lelkére és ben
ne az ÖRÖK HITRE. Lehet e pil
lanat ellen tiltakozni, lehet ha- 
lasztgatni, alkalomadtán ki is 
lehet gúnyolni, de amikor a pil
lanat parancsszava felhang
zik, MINDEN MEGVÁLTOZIK. 
Ilyen óriási változás előtt állunk. 
Millió előrejelzés szól nap mint 
nap a nagy pillanat bekövetkezté
ről. Nem a világvége közeleg, ha
nem egy ÚJ VILÁG KEZDŐDIK. 
Felkészültünk rá?

*
Napi teendőim végeztével, fá

radtan érkeztem haza. Véletlenül 
kapcsolom be tévékészülékemet. 
Bach H-moll miséjének hangjai 
szólnak: „Qui tollis peccata mun- 
di, miserere nobis”, mintha csak 
folytatná gondolataimat a ze
ne. A tételnek (nr. 8) Bach meg
jelölte tempója: Lento (lassan, és 
ezúttal még hozzátehetném, szo
morúan). Hiszen a szöveg és ve
le együtt a zene arról szól, ami 
mindnyájunk lelkében ott van. 
„Te, ki megbocsájtod a világ bű
neit, könyörülj rajtunk.” Nem túl
zás a „mindnyájunk lelkében” ki
fejezés? Nap mint nap hatalmas 
tömegeket látok a templomok kö
rül, különösen az egyházi ünne
pek alkalmával. A tévéműsorok, 
híradások hasonló jelenségről szá
molnak be világszerte. A VISSZA 
A LELKŰNKHÖZ könyvek soka
sága és hatalmas példányszáma 
is erről tanúskodik. A művészet
ben is hatalmas arányban jelen
nek meg az ISTENKERESŐ al
kotások. Épp a kezem ügyében 
van Stravinsky műveinek jegyzé
ke. A 87-es számot viselő MASS 
című műve 1948-ból egy olyan so
rozat kezdeti alkotása, amely a

végső 108-as számig, REQUIEM 
CANTICLES majd kizárólag bib
likus szövegekre készült műveket 
tartalmaz. Csak találomra kinyi
tom a könyvet ennél az utolsó fe
jezetnél. Mindenütt szövegidéze
tekkel hozzák kapcsolatba a zenei 
kifejezést az elemzők. És ezek a 
szövegek önmagukért szólnak? 
Vagy üzenetet hoznak számunk
ra? „Qui confidunt in Domino” 
(„Akik bíznak az Úrban”), 
„Sustinuit anima mea...” („Várja 
lelkem az Urat”) a Canticum sac
rum című műből, vagy „A hit pe
dig a reménylett dolgoknak va
lósága, és a nem látott dolgokról 
való meggyőződés” — a Prédikáció, 
Elbeszélés és Könyörgés című kan
tátából.

(...Közben szól Bach miséje, az 
„Incarnatus est” mély, adagio re- 
ligiosója, és utána a megrendült- 
ség hangján a „Crucifixus etiam 
pro nobis”) Hirtelen Stravinsky 
102-es számú művére lapozok: 
THE FLOOD (AZ ÖZÖNVÍZ) ér
dekes látásmódot (és nagyon lé
nyeglátót) tükröznek a szerző ma
gyarázó szavai: „Miért neveztem 
művem NOÉ helyett ÖZÖNVÍZ- 
nek? Mert Noé puszta történe
lem. Valódi, jégkorszak előtti fur
csaság, mégis mellékes furcsaság. 
Még mint „örök ember”, máso
dik Ádám, mint -  az augusztinu- 
sok szerint -  az ótestamentumi 
keresztény mintaképe is kevésbé 
fontos az Örök katasztrófánál. Az 
Özönvíz egyszersmind A Bomba 
is.

(... Már a h-moll mise „Et res- 
curit”, vadul sodró, hatalmas 
Vivacé-ja szól. Nem tudom, mi
ért, Bartók Cantata profanájá
nak vadászfugája jut eszembe. 
Újjászületni, feltámadni, megsza
badulni mindentől, ami halálos 
szorításban ta rt bennünket, har
sogják a trombiták, a hangszeres 
virtuozitású kórusszólamok...)

Új özönvíz lehetősége lappang 
félelmeinkben? Technikai, gaz
dasági, politikai Özönvíz? Vagy 
mindez együtt?! A művészet vá- 
teszi üzenete szerint: IGEN! Hol 
lesznek majd a mostani kérdése
ink? És mi lesz majd utána? A 
Biblia szerint: „Sokasodjék ál
lat, madár, / S így kezdődik egy 
új világ.”

TERÉNYI EDE
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László Noémit látta vendégül a kolozs
vári Bretter György Irodalmi Kör novem
ber 7-én. A szerző legújabb verseit olvasta 
fel, beszélgetőtársa Márkus András volt.

Hetven évvel Reményik Sándor ha
lála után emlékező műsorra került sor 
a Kolozsvár Társaság rendezésében, a 
Györkös Mányi Albert Házban, novem
ber 10-én. A beszélgetésben részt vettek 
az elmúlt években (évtizedekben) megje
lent Reményik-kötetek gondozói, a köl
tőről szóló fontosabb írások szerzői, a 
rendezvények létrehozói: Dávid Gyula, 
Pomogáts Béla, Kántor Lajos (moderá
tor), Bauer Ilona, Hantzné Lám Irén, 
Olosz Klára, Essig József.

Tizennegyedik alkalommal osztot
ta ki a Székelyföld-díjakat és továb
bi elismeréseket a Székelyföld folyóirat 
szerkesztősége Csíkszeredában. Próza 
kategóriában elismerésben részesítet
ték Bodor Ádám Kossuth-díjas írót, a

Verhovina madarai című regényének a 
Székelyföldben publikált részleteiért. 
A történettudományok területén vég
zett kutatásaiért, valamint a folyóirat
ban megjelent, a Székely Hadosztályról 
írt tanulmányáért Nagy Szabolcs, a 
Veszprém Megyei Levéltár kutató
ja részesült díjban. A hét éve alapított 
Székely Bicskarend elismeréssel illet
ték Fűzi László irodalomkritikust, a 
kecskeméti Forrás című folyóirat főszer
kesztőjét. A szerkesztőség és a homoró- 
dalmási polgármesteri hivatal által kö
zösen létrehozott Szabó Gyula-díjat 
másodszor adták át: az elismerést ezút
tal a Székelyföldön élő és alkotó Hertza 
Mikola kapta.

A kolozsvári Ecsetgyárban működő 
Kisterem Független Színházban novem
ber 14-én mutatták be a Plugor Sándor 
és Szilágyi Domokos művéből készült, 
Öregek könyve című előadást. Szilágyi 
Domokos a 699 soros költeményt Plugor 
Sándor grafikái nyomán írta. Ebből ki
indulva rendezte Mihaela Panainte az 
előadást, Harsányi Attila szereplésével.

Az Öregek könyve román nyelvű fordítá
sát László Noémi készítette el.

Fától fáig? címmel tartott irodal
mi estet Kányádi Sándor és Murányi 
Sándor Olivér a budapesti Márton Áron 
Szakkollégiumban, november 24-én. A 
házigazda Noszlopi Botond volt.

Páskándi Géza-emlékkonferenciát 
rendeztek november 28-án Budapesten, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar 
Művészeti Akadémia, a Digitális 
Irodalmi Akadémia és a Kortárs folyó
irat közös szervezésében. A portréfilm
vetítést és felolvasószínpadi műsort 
is magában foglaló rendezvénysoro
zat keretében előadást tartottak: Láng 
Gusztáv, Balázs Imre József, Dávid 
Gyula, Márkus Béla, Antal Balázs, 
Karácsonyi Zsolt, Cs. Nagy Ibolya, Szász 
László, Brogyányi Jenő, Mezey Katalin 
és Temesi Ferenc.

-MI

Gaudí gondolata
VÍZSZINTES
1. A n t o n i  G a u d í k a t a lá n  é p í 

t é s z  g o n d o la t á n a k  k e z d e t e .  13.
Üres, angolul. 14. Törekvő. 15. 
Vagyis, tehát. 16. Teleppel műkö
dő (rádió). 18. Idős, Öreg. 20. Néma 
Tádé! 21. Gyűjtőtábor. 23. Lón ...; 
kambodzsai politikus. 24. Norma ...; 
M artin Ritt filmje. 25. -nak, -... 26. 
Taszít, csúsztat. 28. A völgybe igyek
szik. 31. Távbeszélő. 34. Tréfás szín
padi bemondás. 35. Bosszús szócska. 
37. A földszintre. 38. Hiteget. 40. 
Beszél, angolul. 42. Tesz, helyez. 
44. Égés. 46. Ústi... Labem; cseh vá
ros. 48. Penészszag. 49. Belefárad, 
megelégel. 51. Lídia beceneve. 53. 
Csak félig! 55. Francia névelő. 56. 
Téli sport (régies). 58. Horvát költő, 
novellaíró (Iván Gorán). 61. Hangot 
adó (papírlap). 64. New York-i opera
ház népszerű neve. 65. Kissé hesse- 
get! 67. Középen átmar! 68. Szamár, 
franciául. 70. Történést kiváltó. 72. 
Japán drám ai műfaj. 73. A lábai
hoz. 75. Lenti helyre mázol, 76. Lét. 
78. Utolsó ...; katolikus szentség. 80. 
Taszító. 81 . G a u d í g o n d o la tá n a k  
b e f e j e z é s e .

FÜGGŐLEGES
1. Norvég m atem atikus (Niels).

2. R itka férfinév. 3. Papírsárkányt 
röptét. 4. Brillíroz. 5. Német névelő. 
6. Telekvég! 7. Az egyik órahang. 8. 
Ceruza, régies szóval. 9. Listát ol
vas. 10. Berlini gáz! 11. Határozott 
névelő. 12. Arab ország. 17. Az erbi
um vegyjele. 19. Orosz férfinév. 22. 
Szemtelenül felesel. 24. Erősen ta 
pad. 26. Kettőnk közül nem én. 27. 
Kacat. 29. Vietnami holdújév. 30. 
Utónév, személynév. 32. ... ít Be; a 
Beatles slágere. 33. Ókori mezopotá
miai városból való. 36. Kopoltyús ál
lat. 39. A tan tál vegyjele. 41. Lélek 
a komiknál. 43. Zavaros, érthe
tetlen. 45. Csücsül. 47. Makacs el
lenszegülés. 50. Zavartan ken! 52. 
Székesegyház. 54. Rövidre fogott 
katekizmus. 57. Somogyi fürdőte
lepülés. 59. Az asztácium vegyjele. 
60. Virágbokréta. 62. Ritka női név. 
63. A harm adik személy részére. 
66. Ennek orrához. 69. Hajdú-Bihar 
megyei község. 70. Pajta, istálló. 71. 
Őszi-téli eső jelzője. 73. Győri sport
klub. 74. ... reale; létező dolog, 75. 
Albán hírügynökség. 77. Innen m ás
hová. 79. Közeire mutató szócska.

BOTH LÁSZLÓ

A H elik o n  22. számában közölt Liszt Ferenc 
című rejtvény megfejtése: Mefisztó-keringő 
Magyar rapszódiák.
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Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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