
1

• 99̂1c
ís  elhittünk mindent, fizettük az árat”> 1 '

H
\ «y

0 ILIKON
T T t A m n i f r  n A T v / u m m  MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON  ̂ o t .
IRODALMI FOLYÓIRAT ^ .  évfolyam  2 0 1 0 . a  ä ) szäm  -  f e e r l a r  to. ara 2

PAPP ATTILA ZSOLT

„Ez egy levél.,.”
Amikor több mint két évszázada Kazinczy Ferenc, az intéz

ményesülő magyar nyelvű irodalom kezdeteinek nagy machiná
tora oly alapos műgonddal hozta létre az egész országot behá
lózó „levélbirodalmát” (legértékesebb írói teljesítményét, Szerb 
Antal szerint), a kapcsolattartásnak ez a módja az irodalmi 
nyilvánosság talán legfontosabb színterének számított -  az épp 
csak formálódó kulturális intézményrendszer afféle nyilvános
ságpótlékának. Az irodalmi levelezés szerepe a későbbiekben, 
a valódi nyilvánosság fórumainak — folyóiratok, irodalmi társa
ságok — létrejöttével, a kommunikációs technikákban bekövet
kezett változásokkal csökkent ugyan, de a magántermészetű 
közlések, tényszerű híradások mellett megmaradt a baráti
szakmai eszmecsere terepének. A közhelyesség határát súrol
ja mondjuk Petőfi és Arany levelezésére hivatkozni, ha a levél
forma irodalomtörténeti jelentőségéről akarunk szót ejteni, de 
az ő példájuk (is) világosan mutatja, hogy a levelezés nem vá
lasztható le az életmű egészéről, valamiképp annak szerves ré
sze, esztétikai és szemléleti értelemben. Adott esetben árnyalja 
az illető szerző(k)ről általánosan elterjedt képet; netán titko
kat tár fel és rejtvényeket teremt, ellenőrizetlenül keringő in
formációkat erősít vagy cáfol meg; segít betekinteni egy kor
szak kulturális és társadalmi viszonyrendszerének kulisszáiba, 
(irodalom)történeti és magánéleti folyamatok „ívét” rajzolhatja 
meg. Az is előfordul, hogy eredetileg magánhasználatra szánt 
feljegyzéseket az utólagos recepció minősít szépirodalmi mű
nek, mint Franz Kafka apjához írt terjedelmes levelét.

Mi lesz viszont az elektronikus postaládák tartalmával? Ha 
van olyan, az írói életművek vonzáskörébe tartozó (kvázi-irodal- 
mi) műfaj, amelynek létmódját a tömegkommunikáció ugrássze
rű fejlődése, az internet megjelenése és elterjedése alapjaiban 
változtatja meg, az éppen a levél. Természetesen, mobiltelefonos 
üzenetváltások is kötetbe foglalhatóak -  több példát is láttunk 
már erre —, ehhez azonban előzetes szerzői szándék és alkotói 
tudatosság szükséges. (Ebből a szempontból a legújabb nemze
dékek művészei minden eddiginél változatosabb önkifejezési le
hetőségek közül választhatnak.) Vagyis, hogy ez a közlésforma 
elmozduljon a nyilvánosságnak arról a „senkiföldjéről”, köztes 
teréből, ahol az alapvetően magánjellegű, de valamilyen módon 
azért mégis csak közérdeklődésre számot tartó nagy irodalmi 
barátságok jelölték ki a helyét. Főhet a fejük a jövendő filológu
sainak, akik korunk íróinak korrespondenciáját szeretnék elő
bányászni -  digitális archívumokból, időközben megsemmisült 
virtuális tárhelyekről. A szó elszáll, az írás nemkülönben; nem 
kell tűzvészre várni, elég megnyomni a törlés gombot. Úgy néz
zünk hát kortárs irodalmunkra, hogy a látható mögött, a ki- 
bertér feltételezett végtelenjében mondatok, szavak, írásjelek 
lehetséges tömege rejtőzik, híradások jelentős életművek látha
tatlan holdudvarából. Megannyi elveszett levél.
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HELIKON

B e sz é lg e té s  B a r tis  A ttila  író v a l
A személyesség átjárói
-  Marosvásárhelyen született, de po

litikai okok miatt már 16 éves korában 
Budapestre költözött édesapjával. Hogyan 
befolyásolta a kényszerű lakhelyváltás az 
otthonával, saját identitásával való kap
csolatát?

— Bármennyire is paradoxonnak tű
nik, a szakítás nagyon meg tudja erősíte
ni a kötéseket. Valószínűleg sokkal erő
teljesebb kötó'dést eredményezett, hogy 
én ’84-ben kikerültem Budapestre, és 
nem jöhettem vissza egészen ’90-ig, mint 
ha szabadon hazajárhattam volna. De azt 
hiszem, ez pszichológiailag teljesen érthe
tő'. És egyúttal azt is jelenti, hogy nagyon 
megnehezítette egy másik vagy egy má
sodik identitás kialakulását. Olyan las
san, nehezen alakult a Budapesthez va
ló kötődésem, mint amilyen erős volt az 
Erdély, a Vásárhely iránti honvágyam.

-  Édesapja, Bartis Ferenc ismert író, 
költő, újságíró volt a 70-es, 80-as évek 
Erdélyében. Családjában rajta kívül más 
írók és művészek is voltak. Mennyiben ha
tározta meg ez az örökség az írói pálya fe
lé fordulását?

— Egészen biztos, hogy nagymértékben 
kihatott rá, de az is biztos, hogy ez önma
gában kevés ahhoz, hogy valakiből író le
gyen. Természetesen nem mindegy, hogy 
milyen világba születik bele az ember, mi
lyen impulzusok érik: hogy iskolában ta
nul-e meg írni-olvasni, vagy egy Consul 
írógépen pötyögteti le az első' szavakat, 
és hogy könyvek veszik-e körül vagy sem. 
Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de ön
magában ebből még nem következik az 
íróvá válás. Valószínűnek tartom, hogy 
ehhez nagyon sok más minden is kell.

-  Első kisregénye, A séta 1995-ben je
lent meg. A könyv olvasása során inkább 
egy érett, kiforrott elbeszélői stílussal ta
lálkozhatunk, mintsem egy kezdő író bi
zonytalan próbálkozásával. Feltételezem, 
hogy jóval korábban kezdett írni. Mikorra 
tehető az első írói próbálkozások idősza
ka?

— Nagyon régen, kisgyerek koromtól 
írok. Óvodás koromban írtam talán az 
első versem, gimnazistaként is többnyi
re verseket írtam. Nagyon hosszú út ve
zetett A sétáig, nagyon hosszú út volt a 
megírása is. Megvolt az alapanyag, és 
hat évbe telt, amíg ez kikristályosodott, 
tehát ’86-tól a kilencvenes évek elejéig,

’92-ig, azt hiszem. Ha az íróvá válásnak 
létezik pillanata, akkor ez a hat év jelen
tette azt a pillanatot.

-  A sétában és A kéklő pávában egyes 
szám első személyű elbeszélőt találunk, 
mégsem jellemzi a személyesség ezeket az 
írásokat, s bár megszólítják az olvasót, 
nem vonják be a mű világába. Mivel indo
kolta az egyes szám első személyű elbeszé
lő használatát?

-  Ravasz kérdés, hogy mi indokolta. 
Valószínűnek tartom, hogy nagyon ha
mar eldőlt. A nyolcvanas évek közepén 
kisprózákat írtam, valamint verseket. 
Nem túl jó verseket, de mégiscsak versek 
voltak. És amikor elkezdtem írni A sé
tát, ’86-ban, akkor abbahagytam a vers
írást. Érdekes módon A séta sokkal in
kább az addigi költői tevékenységemből 
nőtt ki, mintsem a prózaíróiból. Addig ki
zárólag egyes szám harmadik személy
ben írtam prózát, és valamiért nem mű
ködött, valamiért nagyon spekulatívnak, 
személytelennek, és ezáltal hiteltelen
nek tűnt egyrészt, másrészt pedig A sé
ta is, meg a későbbi prózák is nagyon sok 
esetben úgy íródtak, mint ahogy verset ír 
az ember -  még akkor is, ha néha a lát
szat csal. Valószínűnek tartom, hogy in
nen származik az egyes szám első szemé
lyű elbeszélő.

-  Az említett kötetek és A nyugalom kö
zött egy jól működő motívumhálót épí
tett ki, amelynek vannak valós elemei is. 
Hogyan viszonyulnak egymáshoz az elbe
szélt világ(ok)on belül a fiktív és az életraj
zi! visszatekintő elemek?

-A z átjárás pontosan a személyességből 
adódik, gyakorlatilag csak annyiról van 
szó, hogy mindeniket én írom, mindenik 
belőlem fakad, ugyanabból az anyagból 
készül, ugyanabból táplálkozik. Nagyon 
óvakodom attól, hogy ezek a hidak kita
láltak, megkonstruáltak vagy akár spe
kulatívak legyenek. A nyugalom szerkeze
téről például nagyon sokan azt képzelik, 
hogy átgondolt, megkonstruált, kicenti- 
zett szerkezet, de én soha nem foglalkoz
tam szerkezettel. A nyugalom úgy íródott, 
hogy 2000. január másodikán leültem, és 
húsvét vasárnapján felálltam az asztaltól. 
3-4 hónap alatt készült a regény első vál
tozata, ráadásul úgy, hogy az előző napi 
adagból mindig az utolsó két-három mon
datot olvastam vissza. Nem más tehát, 
mint egy asszociációs lánc, és attól tűnik

Peti Péter fotója

ennyire koherensnek a szerkezete, mert a 
megszokott emberi gondolkodásmódot, az 
evidenciát követi. Ennyi. Soha nem készí
tettem szerkezeti vázlatot se kisprózához, 
se regényhez. A kéklő pára, a novelláskötet 
volt az egyetlen, ahol sakkoztam, hogy ez 
most idekerüljön, az meg odakerüljön stb. 
Az az egyetlen olyan könyv, ahol nagyon 
különböző időben született szövegek ke
rültek egymás mellé, és ott megpróbáltam 
valamit kitalálni, érdekes módon messze
menően nem annyira koherens, mint A 
Lázár apokrifek.

-  Gyakran hangsúlyozza, hogy írása
iban nincsen semmilyen szerkesztettség, 
megkonstruáltság. Mégis az ellentétére 
kérdeznék rá: vajon nem lehet, hogy épp az 
ilyen típusú kijelentések révén akar egy bi
zonyos fajta írói imázst közvetíteni az ol
vasók felé?

-  Lehetek őszinte? Nem érdekel az 
írói imázs. Azért hangsúlyozom gyak
ran, mert gyakran kérdik. Minden továb
bi nélkül lehet hosszú pszichológiai vitát 
folytatni arról, hogy ez írói imázs-e vagy 
sem. Természetesen majdnem minden 
egy imázs része attól a pillanattól kezd
ve, hogy reggel megébredtem, fölkeltem, 
és fölvettem a ruhámat, ha tetszik, ha 
nem, ugyanúgy az én esetemben is, mint 
az Ön esetében. Van egy viselkedési min
ta, amit magunkénak érzünk, hitelesnek 
érzünk, és annak függvényében viselke
dünk, kommunikálunk, teszünk mindent 
az életben, ilyen értelemben természe
tesen az imázs része. De ha imázs alatt 
egy bizonyos cél, mondjuk szakmai cél ér
dekében játszott, én-idegen, tehát hamis 
szerepet értünk, akkor ilyennel nem ren
delkezem. Számomra az a természetes, 
amilyen vagyok, még akkor is, ha ez a 
milyenség néha nekem se nagy öröm.

-  A közönségsikert az Ön számára A 
nyugalom hozta. Nemcsak magyar nyelv- 
területen, hanem Németországban is nagy

B artis A ttila
1968-ban született Marosvásárhelyen, 1984 óta Budapesten él. író, fotóművész. 

2005-ben József Attila-díjat kapott, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét nyerte el. Művei: A félszent (Kemény Istvánnal közösen, 1995, 
dráma), A séta (kisregény, 1995), A kéklő pára (novellák, 1998), A nyugalom (re
gény, 2001), Anyám, Kleopátra (tragédia, 2003), A Lázár apokrifek (2005), Romlás 
(dráma, 2009).
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érdeklődéssel fordultak a regény felé, azóta 
számos nyelvre lefordították. Vannak olyan 
esetek is azonban, amikor egy írót valamely 
neves külföldi díj, elismerés után „kapnak 
fel” hazájában. Hogyan értékelte volna, ha 
először nem itthon, hanem külföldön lett 
volna sikeres? Egyáltalán hogyan gondol
kozik a sikerről, mit jelent Ön számára?

-  Ha egy alkotó azt mondja, hogy őt a 
siker semmilyen formája nem érdekli, ak
kor erős kétkedés fog el. A legtermészete
sebb dolog, hogy a visszajelzés fontos az 
embernek, só't néha kifejezetten szüksé
ge van rá. Az pedig, hogy a sikert vagy 
akár a kudarcot miként éljük meg, az 
idők során sokat változik. Amikor meg
jelent A sétáról az első kritika, fél napon 
át készülődtem, amíg eljutottam odáig, 
hogy egyáltalán ki merjem nyitni a fo
lyóiratot. Aztán elolvastam egyszer, két
szer, háromszor, és nagyon fontos volt. 
Azt gondolom, ez természetes, miként az 
is természetes, hogy ma már egyáltalán 
nem úgy olvasom el a kritikákat, mint ti
zenöt éve. Az, hogy valaki először külföl
dön lesz sikeres, és ez csak utána gyű
rűzik haza... hát, ha úgy vesszük, ez az 
én esetemben is fennáll. Ha az otthon 
alatt most nem Budapestet értem, ha
nem Marosvásárhelyt, akkor gyakorla
tilag ez történik. Még Kolozsváron vagy 
Bukarestben is tízszer-húszszor annyi
an vannak egy felolvasáson, mint ameny- 
nyien Marosvásárhelyen voltak A séta ro
mán kiadásának bemutatóján.

-  Miért éppen író A nyugalom elbeszélője?

-  Azért, mert nagyon személyes a tör
ténet. Ez nem azt jelenti, hogy önéletrajzi, 
hiszen szinte semmilyen szinten nem az, 
ha a leírt eseményeket nézzük. De az ön- 
életrajziságnak nem ez az érdekes aspek
tusa, hanem az érzelmi. Azokból az ön
életrajzi morzsákból, amelyek tudatosan 
vagy öntudatlanul is bekerülnek egy szö
vegbe, még semmiképpen nem épül egy 
hiteles és koherens önéletrajzi regény. A 
narrátor érzelmi beállítódásának viszont 
tagadhatatlan az önéletrajzisága... Azért 
író az elbeszélő, mert én írtam, és én író 
vagyok. Ez ilyen egyszerű.

-  Állandó Isten-keresés, -tagadás és 
szembenállás jellemzi A nyugalom elbe
szélőjét. Önhöz ez az ambivalens istenkép 
mennyire áll közel?

-  Az az istenkép, amiről írok, az én is
tenképem. Jobb szeretnék egy másik, egy 
kevésbé ambivalens és állandó istenké
pet a magaménak tudni — de idáig még 
nem jutottam el.

-  Wéer Andor olyan író, aki irtózik a felol
vasásoktól, az újságíróktól előre elkéri a kér
déseket, sutának érzi rögtönzött válaszait, s 
ezeket szívesebben helyettesíti jól beváltak
kal. Bartis Attila hogyan viszonyul az ilyen 
rendezvényekhez? Volt szándékosság abban, 
hogy a kolozsvári felolvasóestjén is éppen ezt 
a részletet olvasta fel a regényből?

-  Szándékosság egyáltalán nem volt. 
Ezt az a puszta tény magyarázza, hogy

ha A nyugalomból olvasok föl, akkor 
mindig a regény legelejét olvasom, és ez 
a részlet is ott van. A felolvasásokhoz 
való viszonyom meg szintén meglehető
sen ambivalens. Van, amikor kifejezet
ten jó. Az viszont nagyon rossz, amikor 
rutinszerű, amikor egy kötelező penzu
mot teljesít az ember, és csak fizikai
lag van jelen. Ilyenkor belevegyül a do
logba egy olyan fajta hamisság, amivel 
nem nagyon szeretnék együtt lenni, de 
természetesen ez is előfordul. Ez függ 
a közönségtől, függ a helytől, az éppen 
aktuális állapottól, hogy honnan jövök, 
miben vagyok, mi történik bennem és 
körülöttem.

-  Érdekesnek tartom, hogy míg A nyu
g a lo m é  készült, Alföldi Róbert rendezte 
film forgatókönyvét Garaczi László írta, és 
Ön egyáltalán nem nyúlt hozzá a szöveg
hez, addig a drámaváltozatot, az Anyám, 
Kleopátrát Ön dolgozta át, ezenkívül több 
drámát is írt, Kemény Istvánnal közösen 
A félszentef vagy a 2009-es Romlást. Mi 
érdekli Önt a drámában?

Az író saját felvétele

-  Nem tudom megmondani. Én két 
drámát írtam, pontosabban kettő és felet. 
Az első volt a fél, cím szerint A félszent, 
amit Kemény Istvánnal együtt írtunk, 
egy négykezes, ami felkérésre született. 
A második darabot, A nyugalom színpa
di adaptációját a Nemzeti Színház felké
résére írtam, és utána eldöntöttem, hogy 
nagyon hosszú ideig nem fogok drámát 
írni. De aztán felkért a szolnoki színház, 
és kiderült a következetlenségem. Ekkor 
született a Romlás. Tehát mindhárom 
külső impulzusra jött létre, ami nem azt 
jelenti, hogy külső impulzus nélkül so
ha az életben nem írnék drámát, de ezt 
egyelőre nincs honnan tudnom. Egyelőre 
még nem történt meg.

-  Dosztojevszkij, Kafka, Kundera, 
Hrabal és mások alkotásainak hatá
sát fedezték fel!olvasták bele írásaiba. 
Valójában milyen írókat tudna megnevez
ni, akikről úgy érzi, befolyásolták írásmű
vészetét?

-  Egészen biztosan nagyon sokan ha
tottak rám, a felsoroltak közül Kunderát 
leszámítva valószínűleg mindegyik, és 
még legalább ennyien. Sok minden hat 
az emberre, az olvasmányélményei épp 
úgy, mint a nem-olvasmányélményei, és 
ezek a hatások valamilyen módon be is 
épülnek a szövegbe. De nem tudok olyan 
írót mondani, akit úgy tartanék számon, 
mint meghatározó példát.

-  Könyvei borítóin saját készítésű port
rékat is láthatunk, több fotósorozatát is 
kiállította már. Összekapcsolódik-e az Ön 
életében az írás és a fotográfia?

-  Összekapcsolódik, csakúgy, ahogy 
az írások is összekapcsolódnak egymás
sal. De a közöttük lévő kapcsolat nem 
valamiféle koncepció része, egyszerűen 
abból fakad, hogy én hozom létre ezeket 
a munkákat. Az, hogy melyik kötethez 
milyen portrét választottam, a pilla
nat függvénye volt. Először egyáltalán 
nem akartam  képet a könyvek fülére, 
de ebbe a kiadó érthető okok miatt nem 
ment bele, ragaszkodott hozzá, hogy le
gyen kép. Körülnéztem, és akkor, ab
ban a pillanatban az a kép volt, amit 
el tudtam képzelni A nyugalom borító
ján. Ez a portré a Photo Pygmalion so
rozat egy darabja, s a Photo Pygmalion 
egy nagyon személyes történethez kötő
dik, a regénynek is ez az egyik magja. 
Teljesen érthető, hogy akkor abból a so
rozatból választottam egy képet -  bár 
kívülről ez nem látszik, és nem is kell 
föltétlenül látszania, de ezek a dolgok 
mind összeérnek, hiszen bennem tör
ténnek meg.

-  A 2005-ös A Lázár apokrifekét’« meg
jelent 12 írást tárcának nevezi. Mennyire 
érvényes ez a megnevezés rájuk? Köztes 
műfajról van szó, vagy a kötetbe rendezés 
eleve a szépirodalom felé tolja el az íráso
kat?

-  A kritikusok meg az Élet és Irodalom 
nevezte ezeket tárcáknak, alapvetően, 
mert a tárcarovatban jelentek meg. Arra 
kértek föl, hogy egy éven keresztül, ha
vonta írjak egy tárcát az ÉS-nek. Én nem 
tartom tárcáknak őket, elég változóak, 
van, amelyik novellisztikus, van, ame
lyik sokkal közelebb áll az esszéhez.

-  Min dolgozik mostanában? Mikor ol
vashatunk legközelebb Bartis Attila-pró- 
zát?

-  Mindenekelőtt az új regényt írom, 
amelynek elvileg év végéig el kellene ké
szülnie. Ősszel pedig a Kemény Istvánnal 
közösen készített beszélgetőkönyvnek 
kellene megjelennie. Valamint tervezek 
egy kiállítást a Kiscelli Múzeum temp
lomterében. Tizenkét éve egy valakit 
fényképezek, gyakorlatilag éjjel-nappal, 
ami több tízezer képet jelent ebben a pil
lanatban, és valamilyen módon ez mind 
ki lesz állítva. De ugyanerről a munkáról 
szól a Romlás is. Itt is találkozik az írás 
meg a fotográfia.

XANTUSBORÓKA
3
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BENKŐ LEVENTE

Csetri Elek emlékére
Gyermekkorom egyik kedvenc olvas

mánya A nagy út volt. Korda István 
regényében földimmel, Körösi Csorna 
Sándorral együtt barangoltunk-bandu- 
koltunk messze vagy inkább vissza (?) 
Ázsiába, hogy megtaláljuk ott ó'sma- 
gyar testvéreinket; és a dardzsilingi 
emberekkel együtt sírtam az út legvé
gén. Később, immár felnőtt fejjel, gyer
mekeimnek ajánlottam ezt a magával 
sodró olvasmányt, de volt egy olyan köz
bülső időszak is, úgy az érettségi küszö
bén, majd nem sokkal azután, amikor 
Körösi Csorna indulását és életét már 
tudományos igényű munkákból is nyo
mon lehetett követni, mítoszoktól men
tesen, s ez Csetri Elek professzornak, 
a Magyar Tudományos Akadémia ké
sőbbi külső, illetve az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület (EME) tiszteleti tagjának 
volt köszönhető. Mint ahogy neki kö
szönhető sok-sok olyan ismeret, ame
lyeket levél-, kézirat-, illetve könyvtá
rakban végzett -  részben kényszerűnek 
is mondható, de mindenképpen -  ked
venc kutatási területéről, Erdély XVII- 
XIX. századi történetéről ránk hagyott. 
Hiszen olyan munkák híján, mint példá
ul a Benkő Samuval és Imreh Istvánnal 
közösen írt Tanulmányok az erdélyi ka
pitalizmus kezdeteiről (1956), Iratok 
az erdélyi parasztság 1831. évi moz
galmainak kérdéséhez (1962), a Bodor 
Andrással együtt szerkesztett Történeti 
kronológia (1976), az imént említett 
Körösi Csorna Sándor indulása (1979), 
a Jakó Zsigmonddal és Tónk Sándorral 
közösen írt Művelődéstörténeti tanulmá
nyok (1979), a szintén Imreh Istvánnal 
írt Erdély változó társadalma 1767- 
1821 (1980), az Egyed Ákossal és Péter 
Györggyel írt Széchenyi és Erdély (2002), 
valamint további, önálló kötetei közül a 
Körösi Csorna Sándor (1984), a Bethlen 
Gábor életútja (1992), A köz haszná
ra -  Az ég kegyelmével (2003), Európa 
és Erdély (2006), Erdély az ébredő 
Európában (2009) nélkül minden kétsé
get kizáróan szegényebb lenne az erdé
lyi önismeret. És akkor még nem esett 
szó az általa sajtó alá rendezett és jegy
zetekkel, illetve bevezető tanulmánnyal 
ellátott, Fegyver alatt című Wass Pál- 
emlékiratról (1968), Táncsics Mihály 
Életpályám című művéről (1971), Teleki 
Sándor emlékezéseiről és válogatott le
velezéséről (1973), Gyulai Lajos naplójá
ról (2003) és végül, de nem utolsó sorban 
Kolozsvárról, Temesvárról, szülőváro
sáról: Tordáról, illetve Zsibóról írt hely- 
történeti tanulmányairól és megszám
lálhatatlan cikkéről, közleményéről. És 
nem esett szó hagyatékáról, amely biz
ton tartogat még bőven kiadásra valót.

E tömör felsorolás mellé feltétle
nül idetartozik: az 1924. április 11- 
én Tordán született, középiskoláit 
Kolozsvárt a Református Kollégiumban
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végző, a történészi diplomát 1947- 
ben a Bolyai Egyetemen megszerző 
Csetri Elek — miközben Nagybányán 
és Marosvásárhelyen középiskolákban, 
1949-től pedig a Bolyai, majd a Babeş- 
Bolyai Tudományegyetemen tanított -  
azért volt az 1950-1970-es években ki
bontakozó kolozsvári történésznemzedék 
körében részben kényszerűnek mond
ható témák kutatója, mert — Radnóti 
Töredékét időben csak néhány évvel, 
de örök érvénnyel idébb közelítve -  oly 
korban élt, mikor „ki néma volt netán s 
csak lelkesedni rest, / már azt is gyűlöl
ték, akár a pestisest”, s „mikor a költő 
is csak hallgatott” -  már aki hallgatott.

Közérthetőbben: nemzedéktársaihoz ha
sonlóan olyan korban kellett dolgoznia, 
amikor a nemzeti-kommunista ideológi
ától átitatott történetírásban a kutatás 
és közlés szabadsága nem érvényesült, 
s amikor a nemzetiségi, főleg a magyar 
történészeket a kommunista diktatúra 
igyekezett mentői távolabb tartani a for
rásoktól. Csetri Elek ilyen körülmények 
között orientálódott az akkor elérhetet
lennek bizonyuló politikai történetkuta
tás helyett a gazdaság- és művelődéstör
ténet felé, és ilyen körülmények között 
tudott alkotni olyan életművet, amely
nek saját bevallása szerint minden egyes 
részlete vállalható. Mert azt a Kelemen 
Lajost tarto tta  mentorának, aki máig is 
méltán a szakmaiság és helytállás leté
teményeseként van számon tartva. Nagy 
álmát, egy teljes és átfogó Wesselényi- 
monográfiát ugyan nem válthatta va
lóra, de a nemzete iránti kötelességtu

datból fakadó, imént felsorolt munkái 
alighanem mind őt, mind olvasóit kárpó
tolják ezért.

Csetri Elek azonban, számos munká
ján túl, abban is maradandót, sőt: mér
földkövet alkotott, hogy alapvető szerepe 
volt annak a tankönyvnek az elfogad
tatásában, amely révén immár az ala
poknál, azaz az iskolákban is tanítha
tó a romániai magyarság igaz története, 
és amely kötetet a professzor az erdélyi 
magyarság 1989 decembere utáni egyik 
nagyon fontos megvalósításaként emle
gette. Nem azért, mert ő lektorálta, de 
sokkal inkább azért, mert a romániai 
oktatásügyi hatóságokkal elfogadtatott 
tankönyv kettős áttörést jelentett: egy
felől azt, hogy a romániai nemzeti ki
sebbségek évtizedeken át mellőzött tör
ténelme immár az oktatandó tárgyak 
egyikévé vált; megteremtetett tehát a 
feledés és az agymosás ellenszere, egy

ben a nemzettudat táplálásának-ápolá- 
sának egyik eszköze. Hiszen -  mint val
lotta Csetri professzor úr, igen helyesen: 
egy nemzet vagyunk és összmagyarság- 
ban gondolkodunk. Másfelől e munka 
abban jelentett áttörést, hogy -  ha em
lékezetem nem csal -  a Romániában ma 
élő tizenhat nemzeti kisebbség történé
szei mintának, követendő példának te
kintették azt.

Az élet valahogy úgy alakult, hogy -  
egészen a minapig — soha nem találkoz
tunk. Ismeretségünk is egyoldalú volt, 
hiszen míg munkái révén nagyjából is
mertem őt, ő minek alapján is tudhatott 
volna rólam? De a kolozsvári levéltárban 
egyszer a hátam mögötti asztalnál meg
kérdezte Egyed Ákos bácsitól: ki ez a fi
atalember, akivel az imént kezet fogtál? 
Megtudta. Másnap a köszönésem foga
dása mellett kezét is nyújtotta. Bánom, 
hogy utoljára.

C setr i E lek  1924 -  2010
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SZŐCS ISTVÁN

Folyamatos múlt -  
mettől meddig?

„Egy sötét alagúthoz legjobban ha
sonlít egy másik sötét alagút”.

(Pierre Benoit)

Az ÖNINTERJÚ -  a legtakaréko
sabb eló'adásmód. Ezért a saját kérdé
seimre saját magam felelek, sokszor a 
mások gondolataival.

-  Mentegetőzik ugyan, hogy múltko
ri cikkében egy régészeti munkáról ír; de 
azért mégis -  nem fegyelmezetlenség ez, 
hogy mást ne mondjunk?

-  Egy régészeti könyv is könyv, 
amit megvételre ajánlanak bárki szá
m ára... Nemcsak régészeti vonatko
zásai vannak; többek közt állásfogla
lás is történelmi, művészettörténeti, 
sőt nyelvi kérdésekben is, sőt a megfo
galmazásmód stíluskérdéseket is fel
vet, a stílus pedig nemcsak esztétikai, 
de erkölcsi értékeket is hordozhat. Nem 
szóltam hozzá a régészet szakmai olda
lához, csak ahhoz, amit a régész maga 
is mond, amikor hümmög, morfondíroz, 
sugall, amint kimászik a kutatóárok
ból és elkezd spekulálni, beállítani, ér
telmezni, összefüggésekre hivatkozni, 
idézeteivel másokat értékelni, idézés el
mulasztásával másokat leértékelni...

-  Került már máskor is kapcsolatba a 
régészettel, e recenzión kívül is?

-  Sokszor! Már húszéves koromban 
szerepelt a kezem egy régészeti kiállítá
son, amint éppen obszidián pengét pat
tint. Legalább nyolc régészt ismertem 
jól, köztük egészen híreseket is, akik 
nem átallották hosszasan magyarázni 
munkájukról. S ami különösen tanul
ságos: volt alkalmam hallgatni, hogyan 
vélekednek egymás munkájáról, nem a 
nyilvánosságnak szánva. De a leglénye
gesebb, jó negyven éve hozzám került 
egy titokzatos tárgy, egy szobrocska. A 
Kisküküllő iszapjából vájta ki valaki, 
Kibéd község területén. Történetét, az 
úgynevezett leletkörülményeket több
ször is megírtam, először egy napilap
ban; „a tárgy” fényképe 140 000 pél
dányban jelent meg, de egyetlen olyan 
hozzászólás sem érkezett, amely ér
demben mondott volna valamit róla. 
Utoljára 2000 novemberében egy igen 
szép kötet szerkesztői vették be egy ta 
nulmányomat róla, négy fényképpel.2 
Ebben megpróbáltam mindent elmon
dani, de tíz év során egy szónyi érdek
lődés sem jutott el hozzám felőle. Bár 
ezen nem csodálkozom, hisz temérdek 
más, érdekesebb tanulm ányt is ta rta l
mazott az a kötet...

-  Es régész ismerősei, hogy ne mond
jam, barátai?

-  Egy hivatalosan is tekintélyesnek 
számító régész, múzeumigazgató, fel
sőbb tudományos körök bizalmasa for
gatta a kezében, aztán így szólt: „Én 
megmondom magának, hogy mi ez... 
tudja, mi ez?... Az, hogy vigye el innen 
gyorsan -  és ne sokat mutogassa sen
kinek!”

Egy tekintélyes nagy múzeum leg
alább két évtizedes gyakorlattal rendel
kező preparátornője, mikor megpillan
totta a kezemben, ingerülten elragadta 
tőlem, s hebegve-habogva kezdte ócsá
rolni, hogy mi ez, miféle misztifikáció, 
ez semmi, ez kitudjahogymi, mitől len
ne érdekes egy ilyesmi, ki tudja, hogy ki 
csinálta?... Hetvenéves múltam m ár ak
kor, épp kórházból jöttem műtét után,

s ez szembeszökően látszott rajtam, de 
le sem ültetett... Kicsavartam hát a ke
zéből és eljöttem, úgy véltem, perceken 
belül hisztérikus roham fog kitörni raj
ta. Eszembe jutott egy para-pszichológi- 
ai érdeklődésű kedves kolléganőm, aki 
kezébe vette a szobrocskát s így szólt: 
„Fantasztikus, milyen erős kisugárzása 
van, fantasztikus!”, és gyorsan letette.

-  De olyanok, akiknek nevére is hivat
kozhat, mondtak-e valami érdekeset?

— Csáth Pál nevű könyvkiadó, magán
kutató, amikor csak fényképről látta, 
azt ígérte, ha neki adom, vesz cserébe 
nekem egy sportkocsit. Amikor elvit

tem hozzá, csalódottan babrálta: ilyen 
kicsi? Hát nem gondoltam, hogy ilyen 
kicsi! Majd rosszindulatúan mormog
ta: még jó, hogy nem írta  bele Rasdi va
rázslóasszony nevét!.3 Egy sportújságot 
sem adott. Jankovics Marcell ugyan
csak azért mutatkozott csalódottnak, 
hogy csak egy félarasznyi. „A fénykép 
után legalább tízszer ekkorának gon
doltam.” Hagytam neki új fényképeket, 
ha majd eszébe ju t valami... Ennek tíz 
éve, nem írt. László Gyula, amíg csak 
fényképről ismerte, azt üzente, hogy az 
indiai Garuda m adárra emlékezteti. 
Amikor eljött megnézni, furcsán visel
kedett: nem volt hajlandó kézbe venni, 
féloldalasán nézte, sokáig hallgatott, s 
csak annyit kérdett: „Az összetétele?” 
Mondtam, 43 réz, 42 cink, némi arzén, 
antimon... Rázta a fejét és elfordult.

_ ?
-  Hát igen. Nicolaie Vlassa, világhí

rű  régész ezt válaszolta: „Nézze, nem 
voltam jelen a megtalálásánál, s mint 
hallom, egyetlen régész sem igazolhatja 
a leletkörülményeket. Ezért régész nem 
mondhat véleményt róla, az dilettantiz
mus volna. Régészetileg tehát nem ér
tékelhető, annál inkább művészettörté- 
netileg! Ajánlom, böngéssze át Felvinczi 
Takács írásait a keleti művészetekről, 
és nézzen körül a lurisztáni bronzok 
között. Aztán meg etnológusoknál... de 
nem ajánlom a mostanság divatoskodó 
odaáti barátait. Franciákat kell meg
kérdezni, és főleg oroszokat.”

Mikes Ildikó művészet-történésznő 
szinte extázisba esett tőle, de aztán le- 
gyintgetni kezdett: „Egy nagy baj van! 
Ez a táltosnő félmagassarkú trottőr ci
pőt visel! A cipősarok sem a feltétele
zett korhoz, sem az egész jelenséghez 
nem talál!” Később azonban azt üzente: 
„Nincs baj! A perzsáknál m ár a hete
dik században találtam  csizmasarkat.” 
Megígérte, hogy cipészeti szakkönyvek
ből összekeres mindent. Sajnos, családi 
gondjai tám adtak, betegeskedni kezdett 
és igen ham ar meghalt... És így tovább; 
folytathatnám: más „szaktudósok” ré
széről ugyanannyi korlátolt, egyolda
lú, naiv nézettel lehet találkozni, mint 
romantikus képzeletű műkedvelőknél 
vagy kapzsi, becsvágyó sarlatánoknál. 
A végeredmény szempontjából aztán 
nem nagy a különbség, szörnyű nivel
lálódás alakul ki. Nevettető, mondhat
nám röhejes tanulság volt számomra, 
hogy amikor annyi a sámánkodó, tál- 
tosdit játszó, révézetes látnok, és az or
ruk elé kerül egy hiteles, mondhatnám 
az egyetlen hiteles hazai sám ánábrá
zolás, egyáltalán nem tudnak hozzá- 
szólani, csak bámulják, mint borjú az 
új kaput. Mindössze Kábái Béla és fe
lesége viszonyultak másként: azonnal 
felismerték a tárgynak az etnológiai 
tartalm asságát. Kábái Béla olyanokat 
mondott például, hogy a Halotti beszéd 

folytatás a 6. oldalon
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» » >  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l 
megtalálása óta a legfontosabb magyar 
műveló'déstörténeti felfedezés, sajnos, 
ham ar meghalt, tavalyelőtt megírtam, 
milyen körülmények között. A felesége, 
Lisette sok olvasmányos dolgot írt e té 
makörben, nagy tájékozottsága, azon
ban ugyanakkora makacssága is volt; 
lásd a Bikatáltosok című füzetét: me
sét, mítoszt, tudományt szétválasztha- 
tatlan  módon kevert, és persze, mindig 
a mese metodológiája győzött: „egyszer- 
csak ott term ett, hip-hop, egy ugyanva
lóst furcsa kis alak”... hogy honnan, mi 
által, mi végre, meddig? -  az nem kí
vánt nála külön magyarázatot. Ilyen, 
és kész!

-  Találni szakmabeli történettudósok
nál is ilyen kurtán-furcsán letárgyalt té
nyeket, és műkedvelőkre jellemző köz
ponti vesszőparipákat?

-  Sajnos, számtalan sokasággal lepik 
el a történetírás legelőit. Szúrjam köz
be, nemcsak a magyar történelemtudo
mányban, de erről talán máskor. Ilyen 
vesszőparipa, a legzabolátlanabb faj
tából, hogy a magyarság Árpádék előtt 
nem volt jelen a Kárpát-medencében; 
esetleg, ha igen, akkor mint a hun vagy 
avar jelenlét mellékes törmeléke, epizo- 
distája. A másik, mai napig virágzó, és 
politikailag legveszedelmesebb, hogy a 
kisszámú, kezdetleges honfoglaló, az itt 
talált, nagy létszámú és magasabb mű
veltségű őslakosságot erőszakkal elma
gyarosította. Ezt többször elemeztem 
mások nyomán én is, kiirthatatlan agy
rém... Ehhez kapcsolódik, hogy a ma
gyar nyelv -  „habarcs-nyelv”, konglo
merátum, tipikus „átvevő”, megrögzött 
kölcsönző nyelv, és nincs mit keresnie 
Európa közepén. Erről csak annyit, hogy 
nincs Európában „keverékebb” nyelv az 
angolszásznál. Különböző germán nyel
vi rétegekre rakodó kelta és vastag la
tin és francia rétegek, és mégis egekbe 
nyúló irodalmi sikereket és világbíró po
litikai történelmet alapozott meg ez az 
angol nyelv, és ki volna képes olyan hü
lyeségeket állítani, hogy „méltatlan ha
barcs” és hasonlók? Különben nem is 
igaz ebben a formában a magyar nyelv
re nézve. Ehhez a gyalázkodó szándékú, 
mindenképpen hamis nyelveskedéshez 
csatlakozik a másik betondogma: hogy 
a magyarok a földmívelést a szlávoktól 
tanulták el, mert amikor ideérkeztek, 
épp csak az ősvadgyűjtögetés és vadá
szás állapotából kilépett kóbor lovasok 
voltak, akik a lovaikat is csak gizgazzal 
(ha nem a bántalmazott népek húsával!) 
és nacionalista frázisokkal tartották, hi
ába mondja az ember, hogy a szánt-vet- 
arat, a szüret, az árpa, búza, köles, az 
ásó, eke, szekér, sarló, az ökör, a ló nem 
szláv szavak; -  de a hajdina, a pohánka, 
a galóca (ugyebár ezek a fejlett földmí
ves szavai), azok szlávok! A szedentáris 
életmód legfontosabb műszavai, a vár, a 
város, a falu, a határ, a telek, a birtok,

a föld, az ország, nem szlávok; de, hehe- 
he, feleselnek, a tanya az bizony szláv! 
Az alma, dió, körte, bor sem szláv -  úgy 
ám, de a galagonya, a muslica, a gilisz
ta, az mi? Az tán nem óegyházi szláv? 
És a penész? így ám. Évekkel ezelőtt ír
tunk a feleségemmel, Márton Ráchellel 
egy hosszabb értekezést erről, Nyelvek 
háborúja címen. Senki sem szólt hozzá, 
csak élőszóban egy pestikörnyéki szlo
vák tanítónő támadott ki: „Micsoda re
akciós kijelentések ezek?”, sziszegte, 
évekkel a szocialista szólamkincs leme
rülése u tán ...

-  Más nyelvek esetében is előfordulnak 
ilyen fura vitatémák?

-  Egyszer pl. Zolnay Lászlóék nyomán 
irkáltam  valamit arról, hogy tárgyi 
maradványok és írásos adatok alapján 
bizonyítható, Mátyás király udvarában 
fogyasztottak pulykahúst (akkor még 
indiai tyúknak, hívták), holott a pulyka 
amerikai; s Amerikát csak Mátyás ha

lála után fedezték fel! Valaki felhívta a 
figyelmet arra, hogy a pulyka valóban 
amerikai, az Egyesült Államokban már 
majdnem hogy címerállat, a „design”- 
ja  is jellegzetesen azték vagy maja, és 
mégis turkey-nek, azaz töröknek hív
ják! Sőt, ahogy magyar nyelvterületen 
is többfelé a kukoricát nemrég még tö
rökbúzának hívták, ugyanúgy dél-olasz 
és spanyol nyelvjárásokban is nevez
ték így, holott a kukorica is amerikai! 
Tehát Amerikából kelet felől is vezetett 
já r t út, ősibb időkben is, de egy ilyen ál
lítás 70-80 évvel ezelőtt még az egyete
mi katedrájába kerülhetett valakinek.

-  A múltkor tárgyalt Kolozsvár szüle
tése című kötetben, amely ön szerint új 
szellemű, még előfordulnak ilyen beideg- 
zett, besulykolt sztereotípiák?

-  Kettőt is említhetek. Egyik az 
„Erdély, dádá!”, a másik a „Kolozsvár 
nevei” téma. A Gáll-Gergely könyv 16. 
oldalán ez olvasható: „Igazat kell ad
nunk Bóna Istvánnak, aki ezeket a 
sorokat vetette papírra 2001-ben: »A 
Magyarországhoz képest 60, vagy ha 
nagyon jóindulatúak akarunk lenni, 
40 éves lemaradásért az akkori erdé
lyi magyarok csak önmagukat okolhat
ták: amilyen élénk volt a fantáziájuk 
romantikus történelmi elbeszélések te 
rén, annyira nem volt érzékük a föld
ben rejtőző múlt irán t”«. Sajnos a hely
zet az utolsóbbi száz évben sem sokat 
változott” stb.

Amilyen meghökkentő ez az elhatá
rolódás, hogy az erdélyi magyar tudo
mány lemaradását nem tekinti az egész 
magyar tudományosság lemaradásá
nak, annyira visszatetsző benne a k ár
örvendő gúnyolódás. A Nyelvőr szer
zői kezdettől (1870) fogva kötözködtek 
a befolyásukon kívüli kolozsváriakkal. 
Brassai Sámuelről és Jakab Elekről 
tiszteletlen, „froclizó” hangon írnak. 
A fenti gúnyolódás pedig nyilván nem 
Kővári László vékonydongájú történet- 
írásának vagy Benedek Elek Mese- és 
mondavilágának van szánva! Az éle a 
Hunyad megyei Történelmi és Régészeti 
Társaság, és mindenekelőtt Torma 
Zsófia ellen irányul, aki m ár a XIX. 
század végén „szumírkodott”, ameny- 
nyiben kim utatta a koraókori Erdély, 
Kisázsia és Mezopotámia néprajzi-etno
lógiai kapcsolatait.4 Azóta minden gut- 
gessint „pesti körök”-höz tartozó törté
nész, régész, néprajzos köteles legalább 
egy grimaszt vágni Erdély felé!

Ami Kolozsvár „eredeti” nevét illeti -  
Napoca — még mindig nem biztos, hogy 
Kolozsváré volt; az sem biztos, hogy mi
lyen nyelvhez tartozik. Mindenesetre 
azt a római kori kőtáblát, amelyen 
a Napoca olvasható, Déstől 7 km-re, 
Kosály határában találták. Virchow né
met tudós, a XIX. század egyik legna
gyobb antropológiai és régészeti tekin
télye, amikor értesült a leletről, mivel a 
térségben egyedül Kolozsvárról tudott 
mint jelentősebb városról, vele azonosí
totta. (Egyes vélemények szerint a név 
csak a magyar vagy az óelámi nyelvből 
fejthető meg, ennek megfelelően „Nap 
nyílása” vagy „Isten kapuja” lehetne a 
jelentése; Désre vagy Szamosújvárra 
is vonatkoztatták. Némely feltevés sze
rint, egy régi utcanév és a Peutinger- 
féle táblázat egy adata alapján a város 
római kori neve Zeugma lehetett?)

Virchowhoz érve, éppen Torma Zsófia 
mesélt róla egy érdekes anekdotát, ami 
érthetővé teszi a régészek iránt sokak
ban kujtorgó iróniát. Egy németországi

» » » » » »
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KINDE ANNAMÁRIA 
A n em ta lá lkozás
Mi nem találkozunk.
A tér mirajtunk nem segít.
Mi nem.
Mi nem találkozunk.

A szellem csak pihen.
Magasba nem röpít.
Mi nem találkozunk.
Sehol. Sem ott, sem itt.

Mi nem találkozunk. 
Eszmeburokban 
hevülve, lehűtve, 
maradunk ott meg itt.

Mi nem találkozunk.
A mély kipenderít.
Vergődnünk nem lehet 
vérben és nyirokban.
Kormos falak között, 
táruló ajtókban, 
lépcsőfeljárókban 
nem állunk ott meg itt.

» » » » » »
régészeti konferenciára Torma Zsófia 
magával vitt a Tordoson talált cserép
darabok közül egyet, amelynek érde
kes ábráját nem tudta értelmezni. Az 
értekezlet kezdete előtt a körülötte lévő 
német tudósoknak mutogatta és véle
ményüket kérte. Azok felélénkülve kap
tak  rajta és azonnal felismerték, hogy 
„a tipikus germán ló jellegzetes patái.” 
Akkor belépett a terembe Virchow, á t
vette a cserépdarabot, megfordította, és 
így szólt: íme, „áldozati tűz”!

Előfordulnak még más, kisebb je
lentőségű sztereotípiák, például a ta 
tárjárásról a Rogerius siralmai által 
megrajzolt kép; de a pusztítás nem le
hetett olyan mértékű, mint ahogy leír
ja. Ugyanakkor nem vesznek tudomást 
az 1136-1166 közötti bizánci tám adá
sokról, amelyek a tatárjárásnál pusz- 
títóbbak voltak, szinte teljesen kiirtják 
Dél-Erdély és a Délvidék magyar la
kosságát. Ebből levonható akár olyan 
megállapítás is, hogy a történetírás 
kapkod: olykor „szenzációs ötletek” fúj
ják fel a vitorláit -  gondoljunk például 
Németországban a közelmúltban lezaj
lott Nagy Károly-botrányra, ami sze
rin t a nyugat-európai történelmet új 
vágányokra fektető uralkodó nem való
ságos személy lett volna, csak kitalált, 
mondái a lak ... Aztán ez is lefut, megint 
pangás következik és a régi tantéte
leken való kérődzés, mígnem egy-egy 
szenzációs régészeti feltárás nem nyit 
új távlatokat.

-  Valóban, volt az utóbbi bő más
fél században néhány olyan eleve cél
ratörő, koncepciós feltárás, amelyek 
megváltoztatták a világtörténelem fogal
máról addig forgalomban lévő elképzelé
seket. .. mindenekelőtt Nyugat-Azsiában

Mi nem találkozunk. 
Úton és útfélen, 
lapszerkesztőségben, 
a sarki könyvtárban, 
gárdában, kocsmában, 
szűzlányok álmában, 
Székelyvásárhelyen, 
Zsögödön, Kocsárdon, 
Alsó-sófalván 
mi nem találkozunk.

Lelkűnkben nyomtalan 
hiányzó lenyomat. 
Nemtalálkozás.

D ecem ber d a l
A világnak végén, hol hatalmas sziklák 
állnak dörögve, a költők megírják 
a történetünket, hogy voltunk és féltünk, 
és élni akartunk, bár sosem beszéltünk,

csak éltünk itt ketten a világra vártunk, 
hogy fényt gyújt nekünk is majd

szabad világunk,

a Folyamközben, a Földközi-tenger kele
ti medencéjének a környékén... Mifelénk 
azonban úgy tűnik, a régészet csak a tör
ténetírás különböző iskoláinak akar il
lusztrációs anyagot vagy vitaalkalma
kat szállítani. Elképzelhető például 
olyan változás, hogy nyilvántartásba 
vesznek minden domborzati formát, 
amelyeket halom síroknak lehetne te
kinteni, és módszeresen végigkutatják 
őket? Vagy azokat a határrészeket, dű
lőket, amelyeken a néphagyomány vá
rakat emleget? Például a Magyarfenes- 
közeli Leányvárat; és e helyeken 
módszeresen ásatnak? Jelenleg úgy tű
nik, a régészeti események csak az épít
kezések vagy útépítések kísérőjelenségei; 
kevés olyan kivétel van, mint például 
Kolozsmonostor... ?

-  Már ma is sokkal több az eredmény, 
mint amennyi behatolt a köztudatba. 
Csak valahogy, amint Babits mondot
ta  volt: átok van a szavakon; mintha 
mindig visszájára fordulna az értelmük. 
Semmiről sem kárálnak manapság oly 
sokat, mint az információáradásról, -rob
banásról, minden intézménynek, hiva
talnak, alapítványnak megvannak a 
saját sajtószóvivői, tájékoztatási igazga
tói, információs üdvöskéi, mégis soha
sem jutottak oly esetlegesen, hiányosan 
célba az információk azokhoz, akiket 
megcéloznak, mint ma. Ezelőtt kétszáz 
évvel, Kazinczy korában például szer
vesebb, élőbb volt a kapcsolat a szelle
mi alkotók között, mint manapság. Ma 
minden könyvkiadó, folyóirat-szerkesz
tőség, intézet, intézmény, egyesület, 
alapítvány külön kis gyülekezet vagy 
éppenséggel szekta...

Csak tárgyunknál maradva: a Gáll- 
Gergely kötethez véletlenül, ajándék
képpen jutottam. Társításként felrém-

a világnak végén, hol sötét az égbolt, 
barátok lehettünk, de az is csak rég volt,

és költők lehettünk, a világra várva, 
a gyertyafény mellett a hideg szobában 
a jövőre vártunk, hogy de jó is lenne, 
vad versenyt hozott és mi futottunk benne,

és elhittünk mindent, fizettük az árat 
a drága és fényes szabad világnak, 
és dolgoztunk pénzért és már nem is éltünk, 
már verset sem írtam, és nem is beszéltünk,

csak nézed, hogy nézem és látod, hogy látom, 
már elharapózik a láng a világon, 
mint rohannak feléd a szűkülő csíkok, 
megőrjít a jóslat, a falakra írod,

a világnak végén egy kapu a falban, 
ott állunk előtte a tűzzivatarban, 
a szemöldökünket már csípik a szikrák, 
a kapu kitárul, a verset csak írják.

2009

lett bennem, hogy m ár vagy nyolc-kilenc 
éve jelent meg egy Kolozsvár ezer éve cí
mű kötet, de soha egyetlen könyves
boltban sem akarták  nekem eladni; és 
hatvanhat értelmiségi ismerősöm is 
mélyen fájlalja, hogy soha kezébe nem 
került!... És hány ilyen kötetet tud
nék felsorolni, például dram aturgiai és 
színháztörténeti vonalon!

Magyarországon egy politikusnő, 
akinek a rovására gyakran igazság
talanul vagy tapintatlanul is ékelőd
nek, te tt egy korszakalkotó kijelentést: 
„Nem elég becsületesnek lenni, annak 
is kell látszani!” Ezt oda tálalhatjuk 
az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek is: 
„Nem elég dolgozni! Reklámoztatni is 
kellene magunkat!” Az eredményeket 
célba kellene juttatni.

Jegyzetek

'Kolozsvár születése, H elikon  2010/2.
2”K iá lts  Telyes T orokka l”. Képek és írások 

Pap Gábor művészettörténész 60. születés
napjára. Polar Alapítvány, Budapest, 2000.

3Az Első András korabeli pogánylázadás 
egyik elítéltje.

4Torma Zsófia számos írása ma is ki
adatlanul hever a kolozsvári múzeumban. 
Megjelent munkái közül a legfontosabbról 
(Ethnographische Analogien, Jéna 1894) a hi
vatalos magyar tudományosság nem vett tu
domást. Néhány éve Dél-Amerikában lefor
dították magyarra S zu m ír  nyom ok E rdélyben  
címmel. Ez, persze, nem segített a recep
ciójának. Sok magyar szerző' azért idegen
kedik tőle, mert a k u ltu rá lis  fo lyam atosság  
bizonyításával szerintük a dákoromán kon
tinuitáselméletét szolgálta. Viszont román 
szerzők azért fordultak el tőle, mivel bebi
zonyította, hogy a dákok nem voltak Erdély 
őslakói, csak rátelepedtek egy itt lakó „kik- 
ladikus” népre, részben átvették és tovább
adták annak kultúráját. Minálunk utoljára 
Gyulai Pál, nemrég elhunyt régész írt kitű
nő tanulmányt róla, lásd TORMA ZSÓFIA 
LEVELESLÁDÁJÁBÓL, Kriterion, 1972.
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BONCZIDAI ÉVA

Mária
Nyolc évesen láttam először meztelen 

férfit. Anyám rám szegezte szigorú te
kintetét, és szinte parancsolta, hogy se
gítsek vetkó'ztetni. Látszott, hogy sírhat - 
nékja van, mert olyankor mindig nagyon 
apró a szeme, olyan kis fényes szürke
ség, és olyan erősen szorítja össze az aj
kait, hogy csak egy gyűrött lilás-vörös 
vonal lesz a szája helyén. Ettől nekem 
is gyorsan sírhatnékom támadt, csak én 
nem tudtam úgy szorítani. A gatya levé
tele után, azt mondta, maradjak ott, vár
jak szépen, amíg vizet hoz.

Anyám térült-fordult, a repedt tükör a 
falon nyomban letakarva, fazék, gyolcs
darabok, és neki csutakolni. Sosem volt 
olyan nehéz az apám keze, mint akkor.

Ha falun végérvényesen egyedül marad 
egy gyerek, felnő a rokonok maradékain. 
Ahogy a tiszteletes is hangoztatja időnként: 
az Ur csodásán működik, és a kegyelem -  
na az, a kegyelem... Meg a mosás, a varrás, 
a kender kiáztatása, meg az istálló kita
karítása -  pedig az nem is asszonymunka, 
pláné nem egy kilencéves kislányé.

-  Máriskó, fésüld meg Erzsit, és köss 
szalagot a hajába! Vasárnap van. Hogy 
engeded az unokatestvéredet szalag nél
kül az utcára?

A lányomat Sárának fogom hívni. Szép 
ruhái lesznek és hosszú hajú babái. És 
azt mondom neki, hogy az anyák és az 
apák sosem halnak meg. A gyerekeket 
úgyis könnyű becsapni.

-  Főzd meg a levest, mire kijövünk 
a templomból! És a csizmákat is pucold 
ki — hogy egy ekkora leánynak mindent 
mondani kelljen...

Férjem neve: János -  lesz - , mint a sze
retett a tanítványé. Sok könyv lesz a há
zunkban. Vasárnaponként olvasunk. A 
képes kalendáriumot pedig akkor lapoz
gatja majd Sára, amikor csak akarja.

A szüleim halála után János volt az 
egyetlen ember, aki szeretett, anyó
som viszont sosem tudta ezt elfogadni. 
Mit is szeretett volna a falu cselédjén, 
a kegyelem) Dkenyéren élő mihasznán, 
amikor Erzsivel hat hektár hozományt 
kapott volna Piri ángyomtól?

-  Te ölted meg Jancsimat a mocskos 
tüdőbeteg fajtáddal! És még tartsunk

is el!? Ha nem lenne benned a kölyköd, 
máris indulhatnál!

Indulnék én. Most azonnal. A „köly- 
köm” viszont az unokája. És nem él majd 
valahol kegyelemből. Hosszú hajú babái 
lesznek és szép ruhái.

Egyszer régen bábaasszony akartam 
lenni, hogy majd segítsek az emberek
nek megszületni. Ehhez képest folyton 
ravatalozok. Eltemettem sorra minden
kit, akit szeretek. Sárát is a hosszú ha
jú babáival szép ruhában. (A gyermekek 
kisebbek és könnyebbek lesznek utána.) 
Különben a férfiak és a gyermekek hal
nak meg a legkönnyebben. (A szeretett 
férfiak és a szeretett gyermekek.)

-  Adja az Isten, hogy végignézze, ahogy 
a családját koporsóban kihordják a ka
pun! -  búcsúztam anyósomtól Sára teme
téséről hazaérve, egy váltás ruhával és 
néhány könyvvel a táskámban. Először

voltam gonosz akkor. A kapu csikorgása 
magamhoz térített, vissza is vontam vol
na, de a kimondott szó kimondott szó, az 
átok átok. Ha jogtalanul mondják, visz- 
szaszáll — nyugodtam meg, hiszen már 
nem volt, akit eltemetnem.

Özvegy voltam, gyermektelen anya 
és valahol, valamiért folyt a háború. 
Vitték a fiúkat, férfiakat -  a hadsereg 
nem tudhatta, hogy azok könnyen hal
nak. Szántani, vetni, aratni kellett — va
sárnaponként gyógynövényt szedtem és 
a férjem könyveit lapoztam. Időnként nö
vényeimmel meggyógyítottam a mások 
gyermekeit, és imádkoztam a férjeik ha
zatéréséért. Mert Máriskó imája többet 
ér -  mondogatták a faluban.

-  Máriskó! Máriskó! Hazajött Bálint! -  
azt mondja, vége! Aki él, hazajön! -  sza
ladtak hozzám. Aztán hosszú ideig min
denki várt. Hátha az övé is jön. Általában 
nem jött.

-  Mária! -  kopogott valaki az abla
kon. Anyám halála óta senki sem hívott 
Máriának.

-  János?
János Piri ángyomék szomszédja volt. 

Én még gyermek voltam, amikor a szü
lei házasságba kényszerítették. János 
elvette Boriskát, másnap pedig össze
csomagolt -  „maguknak kellett a me
nyecske földestől, ott van” —, s azzal el
ment Moldovába. Elvált, és azóta nem 
jött haza.

-  Egyszer rólad álmodtam a fronton. 
Hazajöttem. Légy a feleségem!

-  Kislánykoromban mindig azt kép
zeltem, hogy Jánosnak fogják hívni az 
uramat, és lesz egy Sára nevű lányunk. 
Mindketten halottak.

Szokatlanul hosszúak az éjszakák, 
amikor a fiúk születnek. Hosszú köté- 
nyes asszonyok sürögnek a házban, forr 
a víz, a gőzzel teli szobában nehéz a lé
legzés. Egy-egy ajtónyitáskor csontig 
fáj a tél. János a tornácon tördeli a ke
zét, várja a gyermeksírás hangját. A fiúk 
nem sírnak. A bábaasszony vastag ken
dőbe bugyolálva kis csomaggal távozik a 
havas pirkadatban. A halvaszületettek 
nem kapnak nevet, sem áldást. Nem te
metik, égetik őket. Mint egy levetett ka
bát -  vérzem az ágyon, és tudom, hogy a 
fiaim ártatlanok és névtelenek, mint az 
Isten.

1940. Mérleg:
Háború — második;
Férj — második — János;
Gyermekek: fiú -  kettő -  halott;

lány -  kettő, élő -  egyikük Sára. 
Mert a saját történetéhez ragaszkodik az 
ember.

Talán nem szerencsés 1900-ban szü
letni — meg árván maradni sem az. De 
mit tudhat bárki a szerencséről? Mert 
szerencse az is, hogy az ember el tud
ja temetni a szüleit: nem lepődik meg, 
hogy a törékeny anyja milyen nehéz, is
meri a ravatalozás körüli szertartásokat, 
és az anyjától látott mozdulattal teszi fel 
a leszorított szemekre a szomszédból köl
csönkért érméket.

Ravatalozni pedig tudni kell. Pláné, 
ha 1900-ban születik az ember.

Q A K l L O M C T R l K
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HELIKON

MAROSÁN TAMÁS

Karnális bánat
Elakadtam az írásban. De nem csüg

gedtem el. Praktikus megoldást választot
tam. Hívtam egy traktort és kihúzott.

A beavatottak ilyen esetben azt ajánl
ják, hogy engedjem szabadjára a fantázi
ámat, de én nem mertem. Hiszen ha fan
táziámat szabadjára engedem, akkor ki 
fogja összeszedni a gondolataimat?

Elárulom mondatalkotási eljárásomat. 
Gondolataimat hegesztés útján illesztem 
egymáshoz. A kiválasztott szavak össze
hegesztéshez lángeszemet használom. A 
kívülállóknak nem fért a fejükbe, ami az 
én fejemben zajlik: lángeszemmel gondola
tokat hegesztek egymáshoz, és nem sül ki 
a szemem!

Új módszert választottam. Úgy írok, al
kotok, ahogyan a szobrász válik meg a fe
leslegtől. Itt szigorúan a szobrász szau
nában hagyott szalonnájára gondolok. A 
munkámban nem használok kalapácsot, 
hiszen a szobrásszal ellentétben nem va
gyok erőszakos művész. Vésőt sem ve
szek igénybe, ugyanis kiszúrná a papírt. 
Szerintem a szobrász által feleslegnek 
tartott kődarabokoknak is megvan a ma
guk létjogosultsága. Hiszen ők védik meg 
a szobrot a szobrásztól.

Humorom nem közönséges stófa: való
di akastófa. Azt, hogy van-e vagy nincs 
írói vénám, csakis a vénák tanácsa dönt
heti el. Első kötetem a kolozsvári ideggyó
gyászat gondozásában jelent meg. Üdítő 
olvasmány volt. Megérdemelte a citrom
díjat. Megírása közben még arról voltam 
meggyőződve, hogy egy múzsa pontosan 
száz kiló. Most már tudom, hogy száz ki
lóba két múzsa is beleférhet. A kiritikák- 
ból kiderült, hogy humorfogalmam inga
dozó. Mint utólag megtudtam, nemcsak a 
humorfogalmam, hanem kritikusom is in
gadozó, tudniillik foglalkozása tengerész. 
Arra is fény derült, hogy nem vagyok egy 
kiforrott író. Ezzel egyetértek, ugyanis a 
kiforrott jelző helyett a kiégett illet meg. 
Gondoltam, kipróbálom a költészetet, 
írtam is egy rövid verset:

„Késő bánat
Eb gondolat bánt engemet/ de szeretnék 

agyag lenni / hogy így teljesen kiégve/ lel
jem meg tökéletességemet”.

Amióta megszülettem, állandóan ál
mos vagyok. Mikor pedig előfordul, hogy 
mégsem érzem álmosnak magam, csupán 
azért van, mert biztosan alszom már.

Gyermekkoromban annyira szegények 
voltunk, hogy gomblabdával rongyfociz
tunk. Akkoriban még hittem abban, hogy 
valaha még sokra viszem. Az emberek 
többsége kishitű, földhözragadtságukban 
nem mernek nagyot álmodni. Sosem volt 
gond merészet álmodnom, hiszen gyer
mekkorom óta az idő nagy részében al
szom a lábamon. Egyik hétköznapi alvá
som közepette, hirtelen arra ébredtem, 
hogy iszonyúan álmos vagyok. így hát to
vább aludtam. Hétvégéig. Történt már 
úgy is, hogy arra ébredtem: nem érzem a 
lábam. Rögtön elnézést is kértem, amint 
rájöttem, hogy nem a saját lábamon alud

tam el. Véleményem szerint az ember ál
mában is alkothat. Amennyiben horkolá
som lekottázná valaki, az utókor számára 
megörökíthetné első dúr-mól szimfóniá
mat.

Amikor kirepültem a családi fészekből, 
természetesen fejre estem. Később a szár
nyaim is bontogatni kezdtem. E légies te
hertől meghajlott a hátam. Mindenki pú
pos jómadárnak tartott, pedig csak egy 
közönséges dromadár voltam.

Táskás szemeim miatt leginkább egy 
erszényes ragadozóra hasonlítok. Mindkét 
táskának füle is van. A fülek által válik 
kézzel foghatóvá a tartály alakú fejem. 
Szemem kékségét is vízfejemnek köszön
hetem. A gondolkodás számomra vízis
port. Furcsán úszók, akár egy fogyatékos 
hüllő. Mint egy krokodilis.

Néha a kelleténél hangosabban és len
dületesebben beszélek. Egyesek szenve
délyesnek, mások pedig süketnek gondol
nak. Mégis csupán egy kisfiú találta el 
fejemen a szeget, mikor is ráütött a ka
lapáccsal. Az egyensúlyközpontommal 
azonban nincs problémám, amióta eldőlt 
a testem.

Meglehetősen furcsán járok. Pedig nem 
a lábam, hanem a kezem sérült. Mert foly
ton rá lépek.

Mióta minden nap megiszom a maga
mét, már csak a részegeseket nézem le. 
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kitar
tás erény, az alkoholistákról javult a véle
ményem.

Ruhám -  akárcsak én -  emberszabá
sú. Nem öltözöm ízléstelenül. A rajtam lé
vő ruhák ugyanis részben elfedik az ízlés
telenségem.

Köztudomású, hogy a nők imádják a 
kiemelkedő, domború humorú férfiakat. 
Természetesen én is igyekeztem kipróbál
ni magam, de mai napig nem tudtam meg
fejteni, hogy a nők mit értenek férfi alatt?

Dacára annak, hogy ismerőseim tö
kös legénynek tartanak, képtelen vagyok 
megszabadulni a szürke hétköznapok, a 
mindennapi taposómalom által kialakult 
mókusheréktől.

Egyedüli felnőtt filmem forgatá
sa felemásra sikeredett. Valószínűleg 
azért, mert én voltam ott az egyedü
li felnőtt. Vagy tán az egyedüli gyermek? 
Munkaszerződésemben a foglalkozás ro
vatban a következő szerepelt: félnormás 
matatványos. Statisztaként az első hab

testnél szogáltam. Izgalmam leplezése vé
gett rögtönözni kezdtem. Kéretlenül át
tértem a verbális szexre. Ezért mellőztek, 
majd megelőztek. Lemaradtam egy fal- 
hosszal.

Nemrég tudatosítottam magamban, 
hogy mindennemű prostitúciótól messze 
állok, ugyanis máig még senki sem aján
lott fel pénzt a szolgáltatásaimért. De 
azóta sokat fejlődtem. Nem dicsekvésből 
mondom, de sokat keresek. Mert aki ke
res, talán. Legfőbb ideje volna pénzt is 
keresnem. De ahhoz, hogy elismert szel
lemi prostituálttá válhassak, először is 
háttérbe kellene szorítsam a testemet. 
Amennyiben ez megtörténne, a legtöbb 
testrészem után iszonyú hiányérzetem tá
madna, a gerincem kivételével.

Almomban nemi erőszakban is részem 
volt. Feljelentést azonban mégsem tet
tem. Erre nyomós okom volt. Először is azt 
sem tudtam, hogy ébren vagyok, avagy ál
modok. Amúgy az áldozatot sem ismer
tem. így ő emelt panaszt ellenem. A bíró
ság szerint tettem mégsem minősült nemi 
erőszaknak, mert a panaszos, négykézláb- 
ra vetkőzve, a dákói szigor kezdetén pasz- 
szív ellenállást tanúsított. A habot a tor
tán mégis a francia ellenállás jelentette.

Anyagi helyzetem egyszerre stabil is 
meg labilis. Biztosan azért, mert nem 
szoktam mindenből hasznot húzni. De 
nem is csúsztam még annyira le, mint az 
a nyomorult ismerősöm, aki mindhiába 
próbálta lelkét pénzzé tenni. S mivel sen
kinek sem tudta eladni, elkeseredésében 
csekély bérleti díj ellenében egy szegény 
ördögnek kiadta a lelkét.

Legnagyobb bánatomat a kudarcérzés 
okozta. Nem vettek fel a színi egyetemre. 
Lehet, hogy mindez azért történt, mert a 
pszihiátriára jelentkeztem. Ráadásul sze
retőm sem tért át az egészséges életmód
ra. A dohányzás helyett engem hagyott 
el. Tudtam, hogy amennyiben nem szű
nik a fájdalom, a lelki bú testet ölt. De a 
fájdalom nem szűnt. Ereztem: ez a kar
nális bánat. A legmagányosabb fájdalom. 
Olyanszerű érzés, mint amikor egy titkos 
féreg foga fáj.

Végezetül megállapíthatom, hogy nem 
lettem ugyan egy bonviván, de már csak 
idő kérdése, és enyém lesz a túlvilágot je
lentő deszka. Ez esetben ígérem, hogy 
zombivánként térek vissza.

U. I.

Idáig csupán magamról és az elvi
selhetetlennek tűnő fájdalmamról me
séltem. Biztosan azért, mert meg
próbáltam nem tudni a kívülállók 
szenvedéseiről. Igyekeztem fölülemelked
ni kicsinyes gondjaimon, bajaimon, hogy 
valamilyen egyetemes érvényű témát 
érintsek. Hiszen az írás nem lehet csu
pán öncélú. Megtaláltam! Napjainkban 
rengeteget hallunk az energiatakarékos
ság bolygónkra gyakorolt megtartó voltá
ról. Nem maradhatunk közömbösek egy 
ilyen mindannyiunk számára fontos ügy
ben. De ne is legyünk szűklátókörűek! 
Gondoljunk a naprendszerünk megóvásá
ra is! Szívből javasolom, hogy spóroljunk a 
napenergiával is! Amennyiben csak tehet
jük, nappal égessük a villanyokat!

A » « « K i l o m e t r i K
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SZÉKELY ÖRS

Bálna futása
(A Sétatér. Hontalan és Bálna kézenfog

va kifele a színházból. Furcsa, nehéz illat 
a levegőben. Eső utáni. A fák gőzölögnek. 
Az ólomsúlyú illat az égitesteket lenyomja 
a földre, a Hold a tóból leskelődve a gesz
tenyefákra kacsintgat. A csillagok sugarai 
hétrét görnyedve világítanak.)

Bálna: Repülő ágyunk nem állt meg a 
semmi partján. Hasonlóképpen a szavak
hoz, hullócsillagként ropogott bele a tó
csába. Mindez hangtalanul, mert a csend 
nem olyan, mint a szikla. Hogyha ráütök, 
nem víz fakad majd belőle.

Hontalan: szavaimnak kezét-lábát ki
törték / királyfiak, sárkányok és baktató 
/ bálnák szorítnak s egyre késik altató / 
dalával ágyam -  álmaim letakarták.

(Bálna már jóideje csak egy Hercegről 
mesélt, aki őt, bárhova is menne, követi. 
Egy Hercegről mesélt, aki őt megátkozta. 
Hisz csak egyszer engedi meg egy évben, 
hogy sírhasson. 0  pedig azóta is lót-fut, 
menekül, nehogy a Herceg még egyszer 
rátalálhasson. Azt Bálna nem úszná meg 
élve.

Hontalan mindig is tudta, nehéz lesz 
lefejtenie Bálnáról az átkot. Sohasem 
tudhatott biztosat felőle. És most, hogy 
túlságosan is közel merészkedett hozzá, 
a lány magával vonszolta mindkettőjüket 
valami „szaggatott zuhanásfélébe”, olyan 
sebességgel, amilyennel csak a holdsuga
rak tudnak föltörni a tó mélyéről.

Kis idő múlva már nem is kaptak le
vegőt. Ott álltak valahol egy fatörzs mö
gött, karnyújtásnyira a Holdtól. Azzal a 
hideg, fojtott-vacogó lángolással közeled
tek egymáshoz, amely a csillagokból lát
szik hűvös nyári éjjeleken. Ezért volt az 
egész annyira furcsa, különös és nyo
mott, mint a sétatéri gesztenyefák illata 
eső után, szárnyalóan magától érthetődő; 
szikrázó és puha, keserű és édes.

Iván csak nézte merően Bálna szeme
it és szorította, olyan erővel, mindig vala
hogy úgy, mintha bármikor kicsusszan- 
hatna kezei közül. Valahol megérezte, 
hogy Bálna fölényessége csupán álarc és 
a száguldás megijeszthette a lányt. Ezért 
kezdett el mesélni csokievő sasokról és 
katicabogarakról, néma grófkisasszo
nyokról és csillagokról, és hogy megállít
hassa valahogy Bálna egyre gyorsuló me
nekülését.

Iván hitte, létezik mélyebb dolog a szó
nál, melyben két ember teljesen át tudja 
adni önmagát a másiknak; Hontalan ezt 
a feneketlenül mély dolgot a szorításban 
találta meg, és amikor Bálna opálos fényű 
szemeibe nézett, úgy vélte, képes minden 
gátat átszakítani és átzuhogni egy olyan

Székely  Örs: 1992-ben születt 
Kolozsváron. A kolozsvári Refor
m átus Kollégium végzős diákja.

helyre, ahol „a tűz kialszik, a szüzek el
tűnnek és a katonák meghalnak”.

Bálna eleinte tiltakozott a mesélések 
ellen és bolondnak is tartotta kissé ezért 
Hontalant, aztán megszokta a fojtó lán
golást, és elfogadta félig-meddig Ivánt 
is, de megfeledkeztek az átokról. Ezért 
nem csodálkozott senki, mikor végül el
buktak. Mert aki a bálnák dalát szeret
né hallani, annak a tenger fenekére kell 
alámerülnie. Márpedig a tenger mélyén -  
izzanak a csillagok.)

Kotta nélkül
A zajok hullámokként verődtek neki 

a fülnek; a szem magatehetetlenül sod
ródott a hangokkal, néha nekicsapódott 
más szemeknek, majd szétvált tőlük; a 
száj tajtékzott, feszült, majd elernyedt -  
pont mint a mellkasok, melyek ütemesen 
szuszogtak föl, föl a mennyezet legfelsőbb 
pontjáig.

Senki sem tudja, mit akar pontosan 
ennyi emberrel — írja Hontalan félig ön- 
tudatlanul egy cetlire -  sem azt, hogy mi 
a célja a torkok egyre éhesebb hadával. A 
teremben most már száznál is több száj 
nyílt és csukódott parancsra és énekelt, 
egyre énekelt.

Ilyenkor az emberek aprócska torzulá
sai, disszonanciái teljes egészében fölol
vadnak és belefúlnak a harmóniába. Az 
ének folyékonyan hömpölyög, ellepi a ter
met, és nincs ellene védekezés, nincs elle
ne gyógyszer.

Pilátus, a karnagy mindig rendszerte
len időközönként porciózta ki alattvalói
nak létszükségletüket, a dallamot -  és ez
által tette őket függővé. Szabadulás nem 
volt, ellenszer nem létezett, az elvonókú
rát meg nem találták ki. Maga Pilátus 
voltaképpen azt állította, hogy megtanít
ja alattvalóit az önálló gondolkodásra, a 
rendre, a becsületre, a fegyelemre. A va
lóságban kihasználta őket és belőlük élt, 
velük táplálkozott. Módszere annyira ha
tásos volt, hogy a volt vatikáni alkalma
zottak is gyakran visszajártak hangver
senyeire.

Hontalan Iván, a költő ki nem állhat
ta ezt a porhintést és szemfényvesztést. 
Főképp az bőszítette fel, hogy az em
berek szolgai módon, minden ellenál
lás nélkül vetik alá magukat a zsarnok 
akaratának, és „bizonyságot tesznek” 
gyalázatos módszerének helyességé
ről. Pilátus ördögi módszere abban állt, 
hogy egyesítette magában az újdonság
ra törést és a körkörösséget. Iván hiába 
unta már a karnagy rituális hisztizése
it, folyamatos időpocsékolását, a többiek 
gyáva meghunyászkodását -  ha eljött az 
idő, őt is berántotta a hanghullámok ör
vénye és egyéniségének védelme szinte 
minden alkalommal teljes csődöt mon
dott. Valami őrült boldogság hajtotta őt 
a karvezető utasításainak a betartásá
ra és teljesen lehengerelte őt az ének
lés öröme.

A sodrás mindig megtévesztő módon 
jelentkezett, állóvíz, posvány alakját vet
te föl, amelybe aztán mindenki belerin
gathatta magát (egyik olvasott, másik te
lefonozott, harmadik levelezett) ám ez a 
lagymatagság futóhomokként omlott ösz- 
sze alattuk — tátogtak kegyetlenül, iz
gága ajkaik önműködve nyelték a vizet 
és lefetyelték a torkukon legyűrt, leduga
szolt végtelent (rájukerőszakolt semmit?).

Hontalan, aki ez alkalommal elhatá
rozta, hogy egy hangot, annyit nem pré
sel ki magából, lehorgasztotta a fejét 
a szék támlájára és elhitette magával, 
hogy süket. Nem volt más menekvés. A 
mellette ülő Werther is — úgy tűnt — ki
zárta magát a hangorkánból, hisz ösz- 
szes jelenlevő energiáját üzenetek írásá
val kötötte le. Hontalan függetlenséget 
akart. Szabadságot. Hogy mindenki ma
ga dönthesse el, kíván-e részesülni a „jó 
és gonosz tudásából”. Ezért harcolt, küz
dött elszántan Ponczius Pilátus ellen, aki 
önkényúri módon porciózta ki a minden- 
séget az emberek poharába -  hogy a min- 
denség, legfőbb tulajdonságát, a mérhe
tetlenséget elveszítve, saját maga torz 
karikatúrája lehessen. Mert ezt akarta a 
prokurátor, mindig ezt. Hogy

A gondolatmenet közepén azonban 
Pilátus beintette az egek ostorait és meg
hasította a firmámentomot ijesztő dör
gedelmével, hogy már valósággal bele
veszett — Hontalan érzékei tiltakoztak a 
zene ellen, mely már valósággal szerte
rugdosta disszonáns idegpályáit, és am
azok beletorkollottanak a karnaggyal 
együtt egy ijesztő, hangtalan harmóniá
ba -  és sötétség lön hat órától kezdve ki
lenc óráig és a bénult csend lehetetlenné 
tette már a gondolkodást is Hontalannak, 
és már ejsze ő is csak csókolta parancs
ra a végtelent, mint mindenki más vele 
együtt, a teremben, mert már minden
ki szerette a porczióztatást, és már min
denki szerette a talán nem is létező, fé
lelmekből, kényszerűségből és hangokból 
megképződő vatikáni prokurátort.

A négyszög
körösitése
(Amikor Istent összetépték, hallani le

hetett, amint elég a menny, az angyal- 
szárnyak ráperzseló'dnek a pokolkapukra, 
és a rézglóriák egytől-egyig lehullanak a 
vízbe.

A süketség palotájára várni, hogy le
omoljon, hasztalan, a sokat megélt kövek 
teleszívják magukat zenével, dallal, élet
tel. a csend befogadja a dallamot, az pe
dig örökké rezgeni fog.

Az örökkévalóság rezgése hallhatatlan, 
az ember kőbe vési a rezgést, az állandó
sult rezgés: csend

a húrok: kőbezárt angyalok.
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HELIKON
A magára maradott ember gőgjében 

eszméket formált magának -  angyaltete
mekből.)

Szabadság az, amikor zárt és éles 
négyszögeket körökké puhíthat az em
ber. E tételből kiindulva járta  körbe 
Hontalan és Woland a Nyaloda épüle
tét, minden áldott nap egy meghatáro
zott időpontban, hogy tiltakozzon. Azt, 
hogy eredetileg mi ellen akartak tilta
kozni, vagy miért választották az ellen
kezésnek e szokatlan formáját, mély ho
mály fedi.

Lényeg az, hogy szokatlan tevékeny
séggel akartak kitörni a pilátusi rém
uralom egyhangúságából, ami kezdetben 
sikerült is. Azóta használják a vatikáni
ak a „kötözött bolond” helyett a „körözött 
bolond” kifejezést.

Ez a két pernahajder minden alkal
mat felhasznált arra, hogy egymással 
vitázzon. Kezdve a képzeletgazdag és ke
vésbé képzeletgazdag fáktól egészen a 
fal zöldességének mibenlétéig folyt a ta 
nulságos eszmecsere (amelyet néha még 
Margarita is ókori filozófusoknak kijáró 
hódolattal hallgatott nemegyszer).

Ám minden út perzsára vezet -  csak
hamar szóba jött Ponczius Pilátus, a sza
badság, a vatikániak elnyomottsága, és 
ártatlan körözés ide vagy oda, Wolandék 
kemény, rituális ellenállásra rendez
kedtek be. Állandó vitatémájuk Pilátus 
muzikális személyének kérdése, mű
ködésének rendeltetésszerűsége volt. 
(Magyarul arról folyt a cirkusz, hogy jó- 
e a hégemón, vagy rossz.)

Hontalan a fő kérdést Pilátus ere
dendő jóságának dogmájával magya
rázta, folyamatosan ötleteket, javas
latokat és tervezeteket terjesztett elő 
a Prokurátornak. Woland pedig az 
Előretervezési Paradigmáját vetette be 
Iván ellen, és azt bizonygatta, hogy rög
tönözni kell; minden terv az azonnalon, 
a hégemón pillanatnyi kedvén áll vagy 
bukik, legyen bármilyen jó az Iván érve
lése — de ha Ponczius Pilátus története
sen álmatlanságban szenved —, el fog sö- 
pörtetni.

Ahogy teltek az évek, és ők köröz
tek rendületlenül, a kezdeti buzgóság- 
ból csak valami eszelős jerikójárás ma
radt, várakozás arra, hogy egyszercsak 
ledőljenek a falak. A különcködésből ru 
tin lett, és a két harcostárs saját tudatán 
kívül illeszkedett bele a pilátusi rend
szerbe, amelynek mindig is szerves ré
szét képezték a bűnbakok, a visszaesők, 
a gyanús elemek. Minden megvénült, ki
fakult, kiégett.

Egyszer azonban Hontalan megkér
dezte, hogyan lehet itt, a Vatikánban él
ni úgy, hogy örömmel, boldogsággal tel
jen a lét.

„Ki mondta, hogy itt élned kell, csácsi 
kölök? Nem. Nem. Nem. Itt vegetálnod 
kell.” -  válaszolt Woland.

Istenünket mégis összetéphetjük -  
vonta le a végkövetkeztetést csöndben 
Hontalan.

BORBÉLY ANDRAS 
B ronzkor
Réztál üres alján tompa 
holdezüstnek foltja, álfény, 
fekszem légburok szívében, 
fekélyek, gyomok, lyukak közt.

Állok meglazult keretnek 
rései közt, vak sugárban, 
rángástól, vigyortól sebzett 
mondatokból lóg ki lelkem.

Kövek, hálók közt, időben, 
víz színén acélfény táncol, 
tévelygek ütések közt, mint 
értelem üres szavakban.

Bőrünk alatt test a sebben, 
arcomat a szél lehántja, 
testek héja, hámja foszlik, 
repedt éjben hold szilánkja.

E zü st
Mint kép alján éteri alak, 
ülepszik rajtam a salak, 
a bűn, mit időm odva rejt, 
alvad, nyugszik a selejt.

Szétesik az üres keret, 
szórom, mi rémképpé meredt, 
izzás kora, nincs oltalom, 
szórt fény, héjból szórt alom.

Tágul, ha mondom, a rés, 
hasad szóban a repedés, 
mint aranyló égbe szállt füst, 
koromból bronz lesz és ezüst.

Pompei
Maradjunk így, állig kőbe metszve, 
én az ágyon, te az ablaknál állj, 
nincs már idő semmiféle tervre, 
falaink között füst és félhomály, 
esőcsepp a homlokodra szórva, 
láthatatlan szemed, mint egykoron... 
„Így ért véget Pompei-ben egy óra! 
Szobrok vagyunk csak, kőzet és korom!” 
S miként álmodó agyán a szavak, 
rózsák úsznak át a tengeren, 
szerelem: semmi; minden úgy marad 
elfelejtve, mint a történelem.

N em zeti
hagyományok

Berzsenyi-arcmás

Romok -  talán csak angyalok vigyázzák, 
mint láthatatlan kőre írt jelet, 
virágkehelynyi tájba szórt talányok 
maradnak megfejteden, mint a Szfinksz, 
s a felgyűlt szóknak pánikviharában, 
mintha rejtett félgömbjét a holdnak, 
örök trükkök és metaforák rejtik 
arcod valódi mását, vélt korod.

A szó feledte régi tartományát, 
űrbe kong, mint elhangolt harang, 
s már semmit nem jelent, de mégis hangzik 
idők sebzette, fals elégiád, 
episztoláid félbe-szerbe hagytad, 
mint lázadó, ha túlhevül korán, 
és nem lakhatva jól magát emésztve, 
fogával tépi szét a könyveket.

Szóvár indul romlásnak, torz remek 
düledékein, korok határán, 
hitek palánkján áttört mellkasokkal 
bagózunk mélán: hős utódaid; 
lila ködben, felszántott rommezőkön 
dalol s botorkál sok szibéri váz, 
s festett talányban vélt korod kutatják, 
mint láthatatlan kőre írt jelet.

I b é r  ének
Testvér, Szent Jakab útján majd üzennek 
rögök, szikrázó mozarab éjszakák, 
tépett gúnyában, cipők, szakadt lelkek 
nyomát kövesd, s a déli fény illatát, 
és üdvözöld a hit kiholtjait, kik 
az arcukat megmártva üdv tavában, 
mint oltott mészben, jártak hitbe’ térdig 
bolondok, szentek útján télben, nyárban, 
s ha talmi fényt rejtett a szív karátja, 
mint az arc is, sárral összemosva, 
s a szó kegyeltje ajkát csöndre zárta, 
szólj rá a rögben száradó halottra, 
hogy nem hív Provence, nem Aquitánia, 
sem okszitán dal, sem halk litánia.
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JANCSÓ MIKLKÓS

A Mester
Riportkönyv-paródia
Szereplők:

M ester: totális színházi szakem
ber, mindenhez m axim álisan ért, ami 
Színház.

Riporternő: hiszi, hogy a M ester 
mindenhez m axim álisan ért, ami 
Színház.

Olvasó: a jelenet elolvasása u tán  
minden bizonnyal meggyőződik arról, 
hogy a M ester mindenhez ért, ami 
Színház.

Színhely: hatalm as, irreálisan  
nagy színházterem . A parkett sérült, 
leszerelt nézőtéri székek k iránga
to tt rögzítőcsavarainak nyomait őrzi. 
A M ester egy nézőtéri széken ül, ve
le szemben alázatosan, tiszteletet su
gárzó testta rássa l áll a Riporternő. 
H áttérben, egy alig látható ajtó fe
lett egy felirat villog: DIÓ. Eredetileg 
STÚDIÓ reklám képe népszerűsítette 
a kisszínpadot, de idővel elhalt az első 
három betű, viszont ez senkinek sem 
tű n t fel.

R iporternő (hálásan): Mester, kö
szönöm, hogy időt áldozott rám, illet
ve rajtam  keresztül az Ön művésze
te irán t rajongó érdeklődőknek. Jaj, 
Mester, olyan boldog zavarban va
gyok, hogy... Jaj. Beszélgetésünk mot
tója, ahogy üzenni tetszett: „csak hó
dolat illet, nem b írá la t”.

M ester: (bólint).

R iporternő: Gondolom, az idéze
te t Sámuel Beckett-től kölcsönözte a 
Mester.

M ester: A nem létező m agyar d ra
m aturgia egyik létező színműírójától 
vettem  át a gondolatot. Úgy érzem, bi
zonyos helyzetekben rendkívül idő
szerű, am it ez az ügyes, meglehetős 
írói képességekkel bíró, ugyan komoly 
dram aturg iai átigazítást, segítséget 
igénylő alkotások szerzője mondott.

R iporternő (illő csodálattal csügg 
a Mesteren, majd szünet után): Ön 
rendkívül elfoglalt ember, Mester. 
Beszélik, hogy jövőre lejár a színház- 
igazgatói m andátum a és nem pályá
zik újra. Igaz ez?

M ester: Nem igaz. Pályázom 
újra.(elborzadva a gondolattól) Mi len
ne a színházból nélkülem?

R iporternő (jegyzeteiben lapoz
gat): Mit kér a pályázóktól az Elbíráló 
Bizottság?

M ester: Ez még titok. Erről még 
nem tudok nyilatkozni. Legutóbbi pá
lyázatunk -  ha  mondhatom így -  vizs
gatétele az volt, hogy a pályázónak 
meg kellett mondania, hol van az a 
színház, amelyet igazgatni óhajt: me
lyik kontinensen, melyik országban, 
melyik városban. A második forduló
ban, kemény szelekció u tán  a kérdés 
mélyebb dimenziót kapott: válaszol
nunk kellett a rra  is, melyik utcában, 
no meg hányas szám a la tt fekszik 
a színházépület. Erős mezőny volt. 
Holtversenybe kerültem  egy megma
radt, ki nem bukott pályázóval, aki 
megmondta, melyik utcában van a 
színház, de a színháztörténet szeren
cséjére a házszám ot eltévesztette. így 
én nyertem  el az állást. Nem mon
dom, megviselt a küzdelem, egy fél 
évig a színház felé sem mentem, vi
szont telefonon állandóan ta rto ttam  
a kapcsolatot színházam m al. E rre 
bizonyíték a színház telefonszámlá
ja, amely -  és erre m éltán büszke va
gyok -  messze túlszárnyalja más, eu
rópai művészeti intézmények több évi 
költségvetését, (hirtelen félbeszakítja 
magát) Tessék mondani, m ért te tszett 
hasravágódni?

R iporternő: Nem vette észre, 
Mester? Fényképezem a M estert, m ert 
szeretném beszélgetésünket fényké
pekkel, tájképekkel, csoportképek
kel, családi képekkel, baráti arcok
kal, stb. illusztrálni, (fényképez) Úgy, 
köszönöm. Nos, akkor kezdjük a gyer
m ekkorral. Ha jól tudom, a M ester sa
já t szülővárosában született, továbbá, 
ahogy a fám a mondja, a M ester kicsi 
korában kicsi M ester volt, azazhogy 
nem volt még Mester, csak kicsi volt. 
így volt?

M ester: Pontosan így volt. Kicsi 
koromban valóban aprócska voltam, 
nyápic gyerek, de nekifogtam súlyozni, 
teniszezni, balettezni, légtornázni és 
egyebeket. Valóban szülővárosomban 
születtem, ami azért is érdekes, hogy 
minden előzményes spekuláció, szán
dékosság nélkül jött össze a dolog.

R iporternő: Gondolom, m int m in
den nagy ember, Ön is rossz tanuló 
volt?

M ester (halkan): Mondja, a nagy 
emberek mindig rossz tanulók vol
tak?

R iporternő: Igen.

M ester (múltba révedő tek in te t
tel): Rossz tanuló voltam. Minden

évben megbuktam. Lázadó voltam. 
Reformer. Az órakezdés ellen lázad
tam . M ért nem az óra végén kezdjük 
az óra elejét? -  kérdeztem többször is 
magamtól elmélyülten.

Riporternő: Az iskolaigazgatótól 
nem tetszett ezt megkérdezni?

M ester: De igen. Egyszer.

Riporternő: És a válasz?

M ester: Seggberúgott a m aradi, a 
populista, a szeparatista, a... De a vi
láglátásom at ez nem befolyásolta.

Riporternő: A művészi kérdés
megközelítés tehát m ár gyerm ekkor
ban k ialakult Önben: semm it nem el
fogadni, kritikátlanul, úgy, ahogy az 
van. Milyen tanuló volt a M ester az 
egyetemen? (nem engedi szóhoz ju tn i 
a Mestert) Biztos vagyok benne, hogy 
a M ester jó tanuló volt, m ert a nagy 
emberek egyetemen m ár mind jó ta 
nulók.

M ester. Évfolyamelső voltam. Első 
éven olyan gyorsan haladtam , hogy 
amíg a kollégák az első vizsgaszesszi- 
óra készültek, én m ár le is állam vizs
gáztam. Úgy értem , a második egye
temen.

Riporternő: És a pályakezdés? 
Üldözték az elmúlt rendszerben?

M ester: Egyfolytában. Havonta 
kellett albérletet cseréljek, évente ti
zennégyszer költöztem az állam vé
delmisek elől. Nem tud tak  elfogni 
és lecsukni 30 évre, vagy elvinni a 
Duna-csatornához megkínozni, nádat 
kiterm elni derékig érő hideg és egész
ségtelen folyóvízben.

R iporternő: Vajon m iért nem ke
resték az államvédelmisek a M estert 
a munkahelyén?

M ester: Nem ju to tt eszükbe. Gon
dolom. (ingerülten) Tessék mondani, 
most mér tetszett hátrafeküdni ne
kem?

R iporternő: A fénykép m iatt, 
Mester. Alulnézetből fotózok most. 
Úgy. Köszönöm. Folytassuk: kitört 
’89-ben a forradalom. Ön is ott volt a 
barikádokon.

M ester: Az eszme barikádjain. 
Végre nyugalm at leltem. Beköltöztem 
az új lakásomba, aztán  még egybe, 
aztán  m egvásároltam még egyet. És 
így tovább. És így tovább.

R iporternő: A M ester m unká
ján ak  eredményeit m indnyájan is-

12



HELIKON

merjük. Sikerek, elismerések. De be
széljünk azokról, akik Önt üldözik, 
bántják, molesztálják, a csúnyák.

M ester: A tehetséges emberek von
zódnak hozzám. Similis simili gau- 
det. A tehetségteleneket taszítom. 
Hosszas lenne felsorolni az engem rá 
galmazókat, bomlasztókat, populis
tákat, demagógokat, nézők nevében 
firkálókat, fasisztákat, nácikat, mű
veletleneket, sztálin istákat, hatod
rangú  m ásodrangúakat, semminek 
örülni nem tudó írócskákat, őstehet- 
ségtelenségeket, vacak középszere
ket, akik képtelenek örülni egymás 
sikeremnek.

R iporternő: Nahát! Ilyenek is 
vannak, ak ik  semminek sem tudnak  
örülni, nahát, ki h itte  volna, ejnye. 
Bejnye. Ejnye.

M ester (folytatja a felsorolást): Ha 
találom  őket, megölöm, seggberú
gom...

M ester (hidegen): Két esztendős 
voltam, mikor a kép készült.

R iporternő: Igen? N ahát. Nahát. 
Ejnye. Bejnye. (ingerülten és csalódot
tan) Mondják, hogy néha a M ester  
kiüldözi a nézőket a színházból, m int 
Jézus a kufárokat a...

M ester: Rágalom. Aljas rágalom (a 
teremben visszhangzik a M ester kifa- 
kadása). Ki visszhangzik itt nekem?

R iporternő: Az üres színházte
rem, Mester.

M ester: A belső bomlasztok kivissz- 
hangosították nekem a term et (dühö
sen). Megölöm őket és seggberúgom 
őket...

R iporternő (halkan  és szem rehá
nyóan): Imádkozzunk, Mester.

M ester: Imádkozzunk (imádkoz
nak, m int fenn, bensőségesen).

M ester: Az idegszanatórium  igaz, 
csak nem így: a célirány fordított. 
Én ugyanis nemegyszer az elmebete
gek közül választok vendégrendezőt. 
Köztudott, hogy a zseni és a bolond 
sok vonatkozásban hasonló lelkial
kat. A kísérleti színház sajátos, erede
ti, konvenciómentes jelrendszerét tel
jesen ép elmével lehetetlen kitalálni, 
megkreálni.

R iporternő: És megfejteni?

M ester (elengedi a füle mellett a 
művészietlen kérdést): Érdemes meg
figyelni azt a sok izgalmas, a világ
dram aturg ia szerzői elképzelésétől 
teljesen elvonatkoztatott, színpadi 
helyzeteket és jellemeket bá tran  és 
nagyvonalúan semmibevevő logikai 
szaltókat, am ikre csak azok a felsza
badult elmék képesek, amelyek, azaz 
akik, nincsenek kötve semmiféle ócs
ka színházi sablonrendszerhez. Ezek 
a nem mindennapi elmék (sajnálatos 
módon a társadalom  ápoltaknak mi
nősíti őket), egy rájuk, és csakis rájuk 
jellemző jelrendszerrel gondolkodnak, 
sőt, ha  lehet így fogalmazni, belelát
nak  a dolgok lényegébe, sőt, azokon is 
túl. A zsarnokban meglátják a jó em
bert, a férfit nőnek ábrázolják, a nőt 
férfinak, a hülyét bölcsnek, a Bohócot 
az Egyetemes Igazság szószólójá
nak. A fordítva-látás u tánozhatatlan  
eredetiségét produkálják. Miközben 
maszkot viselnek, való lényüket elta
karandó, tükör-terem ben, ami a szín
ház lényegének, a „ tükörtartásnak” 
művészi szimbóluma.

R iporternő: És -  ilyen formában 
hány zsenit fedezett fel, Mester?

M ester: Tulajdonképpen... (ked
vetlenül) Talán beszéljünk másról.

R iporternő: Ha a M ester Shakes- 
peare-t rendez, nagyon el szokott mé
lyülni Shakespeare-ben?

R iporternő (bensőségesen): Im ád
kozzunk.

M ester: Im ádkozzunk (imádkoz
nak, majd szünet). M ért tetszik rám  
kacsintani?

R iporternő: Benézem a M ester a r 
cát. Félszemmel. A fényképért, (ked
vesen) Meg aztán  jól esik a M esterre 
kacsintani.

M ester: Hozok egy meztelen képet 
magamról.

R iporter: Csak nem? M ester? 
Jaj, de izgato tt lettem , kíváncsi va
gyok, hogy néz ki a  M ester csórén. 
Jaj. Jaj.

R iporternő: (váratlanul fejreáll és 
úgy kezd el fényképezni)

M ester: Mit művel, kedves?

R iporternő: Művész-fotót ké
szítek a M esterül. Fejreállva. A 
M ester is m indent m ásképpen lát, 
m int mi, közönséges halandók, a 
M estert is illik  m ásképpen lá t ta t 
ni. O lyannak, am ilyen valójában. 
Köszönöm. Tovább kérdezek: beszé
lik, igaz, nem igaz? Ki tudja ezt ma 
m ár? M iszerint a M ester olyan m un
katem pót d ik tá l, olyan művészi kö
vetelm ényeket tám asz t, mi szerin t 
a vendégrendezők közül néhányan 
idegszanatórium ba kerü lnek  az a l
kotófolyamat u tán .

M ester: Néha sajátos módszer
rel dolgozom: el sem olvasom azt a 
Shakespeare-darabot, am inek a ren
dezésére vállalkoztam . Én az igazi 
Shakespeare-t akarom  színre vinni, 
ebben pedig zavar, ha  megismerem a 
színművet. Rossz irányban befolyásol. 
Talán ezért sikerül eredeti színpadi 
megoldásokat megálmodnom, amivel 
elkápráztatom  az engem elemzőket. 
Köztünk maradjon: legutóbb összeza
vartam  Rómeó és Jú liá t az Antonius 
és Cleopátrával, Rómeó hullája fe
lett m ondattam  el Antonius „Temetni 
jöttem  C aesart, nem dicsérni” h í
res beszédét. Mit mondjak? A k riti
ka odavolt. Hetekig vitatkoztak az én 
feledékenységemen, m in t zseniális,
» » >  folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról
bátor, konvenciómentes megoldáson.
Ennyit a kritikusi dilettantizm usról.

R iporternő: Persze, ezt csak tréfából 
mondja, Mester, ezt a „feledékenysé- 
get”. Valójában átgondolt művészi ú t
keresés eredményezte a két színmű 
összevonását. így van?

M ester: (rejtélyesen elmosolyodik)

R iporternő: Nem fél attól, Mester, 
ha megírom az Ön sajátos drám ake
zelését, más rendezők sem fogják el
olvasni azt, am it megrendeznek? 
Tudomásom szerint a M esternek kö
vetői a M estert utánozzák gesztus
ban, frizurában, járásban , homlok- 
ráncolásban...

M ester: Bevallom, em líte tt mód
szerem nem eredeti: m ár rég nyomon 
követhető neves rendezőink m un
kastílusában  az az ópuszmegközelí- 
tés, m iszerint elkerülik  messze ívben 
azt az ópuszt, am it színre álmodnak. 
Legalábbis ezt olvasom ki izgalm as, 
modern színházi m egvalósításaikból, 
színpadra v itt művészi víziójukból, 
(szünet) Tudja, kedves, van egy né
pi mondás: két dudás egy csárdában 
nem fér. A klasszikus szerző zseni, ez 
m ár bebizonyosodott. A rendező is a 
m aga módján amolyan belterjes zse
ni. N am árm ost, egyik zseninek pusz
tu ln ia  kell. M arad az a zseni, aki él, 
aki kitekeri a nyakát a halo tt zse
niklasszikusnak. Ők ugyanis m ár 
nem tud n ak  védekezni. Győz az élő 
alkotó, ak i művészi bizonyításkény
szerének engedve létrehozza a sa
já t Öntörvényű Előadását. Tudja, 
k ia laku lt egy, im m ár nyomon kö
vethető rendezői eszköztár: m ezte
len ség, nemi élet, szexuális perver
zió bem utatása, hétköznapi logikán 
túlnövő mozgás- és gesztusrendszer, 
ordítás stb. Ezzel szemben m egszün
te ttü k  a cselekményt, jellem eket, k a 
ta rz is t -  a többezer éves ócskaságo
kat, a Szépséget, Jóságot, Becsületet, 
Tisztességet és egyéb ku ltú r- és civi
lizáció-hulladékot. Felm utatjuk ezek 
helyett a lógó nem iszervek diadalát, 
ősmeztelenségre alapozva, a Teljes 
Káoszt m int érdekességet: a Káoszt 
káoszul ábrázoljuk, ezért előadása
ink nemegyszer művészien kaotiku
sak. Szándékosan.

R iporternő: (a hallo ttak  annyi
ra  sokkolják, hogy hirtelenjében nem 
ju t eszébe több színházzal kapcsola
tos kérdés, ezért tém át vált): Kedvenc 
történelm i hőse?

M ester: A dem okrata Néró csá
szár.

R iporternő: De h á t Néró nem volt 
dem okrata.

M ester: Az én művészi m eglátá
somban az volt. Szelíd, jólelkű, gyen
gekezű vezető volt. És a művészi a lá
zat jellemezte. H iszen csak Rómát 
gyújtotta fel. Pedig lángba boríthatta  
volna az egész napfényes Itáliát. Egy 
nagy M űért... Alkotói szerénység je l
lemezte. Lágyszívűség. Mikor leverte 
a Spartacus-féle felkelést...

R iporternő: Bocsánat, a Sparta- 
cus-felkelést nem Néró verte le ...

M ester: Az én történelm i m ű
vész-víziómban Néró verte le, tehát 
Néró verte le. És ahelyett, hogy a Via 
Appiát keresztre feszített rabszol
gákkal díszíti, avata tlan  nézőket, 
v isszam inősített művészecskéket 
kellett volna kikössön a keresztfára, 
hogy ezek a ku ltú rsenk ik  és díjmen
tesek és... (megbántottan). M ár bo
csánat, de ember az olyan, ak it még 
nem tü n te te tt ki senki Kultúregylet? 
De szellem telenkedni tud n ak  ezek 
a... (félbeszakítja m agát) Bocsánat, 
imádkozom, (imádkozik)

R ip ortern ő  (ő ezúttal nem im ád
kozik, hiszen a M ester erre nem szó
líto tta  fel): Tervei a jövőre nézve?

M ester: M egrendezek egy gye
rekelőadást 18 éven felülieknek. 
A ztán van egy diszkrét felkérésem, 
de gondolkodom, vállaljam -é el? (órá
já ra  pillant) M ár egy perce fel kellett 
volna hívjon... Ilyen m egbízhatat
lan  és pontatlan ... (cseng a mobiltele
fon) Halló. Igen, én vagyok, szervusz, 
(szünet) Nem tud tam  még határoz
ni, csak a rra  kérlek, ne sürgess. 
V annak dolgok, am iket nem szabad 
elsietni. Te is siettél, gondolj csak be
le, h a t nap a la tt összecsaptad... És 
hány k re a tú rá t elfuseráltál. Például 
a színházkritikusokat, saját fejük
kel gondolkodni merészelő színész- 
zsenkiket... Jó, jó nem teszek több 
szem rehányást, megígérem (szünet). 
Rendben, igent mondok. Átigazítom, 
am it te elsiettél. Csak azu tán  térek  
rá  a G alaxisra. Apropó: üdvözlöm 
Pétert. És az angyalkákat.O ket külö
nösen. Szervusz, (leteszi a kagylót)

R ip ortern ő  (m eghatottan): Ki 
volt, akivel beszélt a Mester?

M ester (kitérően): Talán még ne 
beszéljünk erről. Kissé korai (ünne
pélyes csend ereszkedik a beszélők
re).

R iporternő: Jó, ne beszéljünk 
erről. Izgato ttan  várom, várjuk  az 
eredm ényt. Én és néhány m illiár-

dan. De csitt, erről egy szót sem. (fel
áll) Ég Önnel, Mester, kísérje sze
rencse, emelt napidíj és tisztességes 
honorárium értékes tevékenységét. 
Családostúl. Ú tját szegélyezzék kövér 
és elégedett előadásmagyarázók, leírt 
és agyonhallgatott bírálók, (alázato
san eltűnik a színről).

M ester (hátradől a fotelben, elé
gedetten): Színház az egész világ és 
kiszolgáltatott színész benne m in
den ... színész és színésznő, (szünet) 
De mivel lehet egy képzeletbeli jele
netet befejezni? (Merészen kilép a je 
lenetből) Egy vacak írócskára ezt 
nem bízhatom: én kell azt k ita lá l
jam , elvégre rólam van szó. Azt h i
szem, nem szerénytelenség, ha  szob
rot állok m agam nak. Addig is, amíg 
m egm intáznak. Ilyen form ában ta 
lán  a Szobor-finálé megemeli a jele
net esetleges sú ly ta lanságát és való
szerűtlenségét. Az sem k izárt, m int 
Szobor, bekerülök a Louvre-ba. Vagy 
díjaznak, m int m űalkotást. Esetleg 
egy kicsi rom ániai Oszkár- szobor le
hetek, am it k iosztanak a t UNITER- 
en m int első díjat? (elábrándozik) És 
díjazástól emelkedő-süllyedő keb
leiken m elengetnek nagykeblű dí
jazo ttak ... B abusgatnak... Majd 
elválik. De milyen is legyen a 
Szobor-póz? H irtelenjében nem tu 
dok iderendelni a fővárosból néhány 
szobrászt, hogy m egtervezzenek... 
(keserűen) M agam ra vagyok u ta lv a ... 
(gondolkodik) A „Szerény N agyság” 
póz lesz a legmegfelelőbb. Ámen. (a 
M ester az á lta la  em líte tt szoborpóz
ba merevedik, úgy m arad  sokáig, 
m ozdulatlanul. Majd lazítan i próbál, 
de karjai, teste  nem engedelm eske
dik ak ara tán ak . Egyre fehérebb lesz, 
m int a m árvány vagy m int a gipsz. 
És ahogy a Don Juan-legendában 
(amit Moliére ú r  nagy sikerrel fel
dolgozott azonos című színművében) 
a Komtur kőszobra megelevenedik, 
úgy jelenetünkben ennek fordítottja 
történ ik . Hősünk Kőszoborrá válto
zik, miközben fürkésző tek in te tte l fi
gyel az Utókorra. A képzeletbeli né
zők ám ulnak.

Függöny

A szerző m inden jogot fenn tart, be
leértve a sokszorosítás, megfilm e
sítés, rendezéssel kapcsolatos ötle
teinek felhasználását színpadokon, 
televízió-képernyőn, Színművészeti 
Főiskolákon, külföldi színpadokon 
stb. Új szereplők felléptetésétől sem 
zárkózik el: például kultuszm inisz
ter, éleslátó dram aturgok bevonása a 
m unkába, meztelen ifjú és nem ifjú 
kritikusnők  k a ra  stb.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

O tthontalan otthonosság
G éczi A. Já n o s tö r tén e te i
Amikor 1990-ben Karácsony Benőnek 

hosszú idő' után válogatott novelláskötete je
lent meg, a könyvet Géczi A. János rendez
te sajtó alá. 0  írta a gyűjtemény személyes 
hangú bevezetőjét is -  pályája elején tartó 
prózaíróként, első novelláskötetének megje
lenése után néhány évvel, de még második 
novelláskönyve megjelenése előtt. Az elő
szó arra kereste a választ a személyes ro- 
konszenv vállalásán túl, hogy mi az, ami 
Karácsony Benő munkáiból és attitűdjéből 
átsugárzik az akkori jelenbe. A Karácsony 
Benő-féle paradoxonok, illetve a dolgok vég
telen relativitásán való rezignált élcelő
dés természetesen Géczit is megérintették: 
„prózairodalmunk szép számú megíran
dó regényből és megannyi potenciális re
gényíróból áll. És ha majd minden regény 
megírattatik, biztosan kerül majd irodalom
kritikus, aki a terjengős írásokban éppen
séggel a tömör, feszes, ötletes, egyszóval re
mek novellák után fog kutatni, és majd sajgó 
nosztalgiával fedezi fel, hogy a sok regény
író között akad bizony néhány ígéretes no
vellista is.”

Nem kerülhetem el, hogy ne vonatkoztas
sam magára Géczi A. Jánosra, a novellistá
ra is e megállapításokat, hiszen ő maga is 
ezt tette a Karácsony Benő-előszóban: sa
ját nemzedékének prózaíró-elődeit kereste, 
de saját magányának előzményeit is, saját 
élethelyzeteinek párhuzamait is. Karácsony 
Benőben több szinten ismerhetett önmagá
ra. Humora és kívülállása nem biztosíthatta 
számára a hétköznapokban a „győztes” sze
repét, ahogy Karácsony számára sem. Akik 
személyesen ismerték, mégis elmondhat
ják: szellemi habitusa lehetővé tette számá
ra, hogy az igazán lényeges dolgokra figyel
jen. Nem a körülmények megváltoztatásán 
munkálkodott, de mindig pontosan, egyetlen 
villanásból értette a körülményeket, és egy 
szája sarkában bujkáló mosolyba be is tud
ta burkolni őket. Makacsul tudott dolgozni a 
körülmények ellenében, de nem azért, mert 
változtatni akart volna rajtuk, hanem mert 
bizonyos volt benne, egy általánosabb érte
lemben mégis neki van igaza, és nem a kö
rülményeknek. Úgy sejtem, szerette a tartós 
dolgokat (ha könyvet tervezett, csakis ke
mény táblával érezte igazán a magáénak), 
és ez a tartósság mindig konkrét és anyag
szerű volt ugyanakkor. A manufaktúra-kor
szak művészeit és mesterembereit idézte 
munkáival -  így dolgozott, és így alakította 
szövegeiben a nyelvet.

Lássuk konkrétabban is, mit emelt ki 
Karácsony Benő írói működéséből: a hang
vételt, a hozzáállást, illetve írásai hangu
latát. Azt, amit „az örök-magányosak, az 
afféle hangzatos írói programmal nem ren
delkező, mert nem is rendelkezhető, csak 
»civilben«, második műszakban írók” jelleg
zetes magatartásának érzett. A magánszfé
ra és a közösségi relevancia sajátos módon 
ért össze ebben a koncepcióban: „a megélt 
egyediből, sajátságosból kibontani, kibogoz
ni a továbbmutatót, általánost, időtlent. És 
mindezt a közért önként felelősséget válla
lók, a mindenkori pengeélen táncolok »öko
nomikus tömörségével«, de ugyanakkor a 
magánember játékosságával, a vállalt fel
adatból adódó másság rejtegetésének az
zal a játékosságával, amely nyitva hagyja,

mintegy biztosítja a megörökített, láttatott 
közösségbe való visszatérés egyetlen mozza
natát.” Ezek a visszatérések mindig a kiskö
zösségbe / kisvárosba vezettek nála is, egy 
otthontalan otthonosságú térbe. A Géczi-no- 
vellák világában, amely legjellegzetesebb 
formájában 1989 előtti világ, létezik a „má
sodik műszak” szférája, de a szereplőktől ál
talában összeegyeztethetetlen dolgok össze
egyeztetését kívánja meg. Ha a szereplők 
gyöngébbek volnának, a skizofrén létezés fe
lé sodródhatnának. így csak belátják, hogy 
valamelyik szférában szükségszerűen alul
maradnak.

Önkeresők történeteit tartalmazza az 
1987-es, első Géczi-kötet, a Holdfényben. 
Bentlakási közösségek, fiúcsoportok di
namikája jelenik meg több írásban is (A 
mezsgyén, Kedden este, nyolc után) -  alap
történetek ezek a huszadik századi prózá
ban Móricz Zsigmondtól és Ottlik Gézától 
Székely Jánosig, Szilágyi Istvánig és Láng 
Zsoltig. Géczi történeteiben a fiúbandák ke
gyetlenek, de lehetőséget nyújtanak a saját 
erő felismerésére. Az utak általában kifelé 
vezetnek a közösségből és a közösségi játék- 
szabályokból -  azokon kívül van az énnek 
igazi élete.

Egy másik viszonyítási pontot, amelytől 
többnyire el kell rugaszkodniuk az önkere
sőknek, a régi, távoli otthon jelent: a vissza
térés egykori színhelyekre egyszerre térbe
li és időbeli utazás a Géczi-hősök számára 
0Gipszpapagáj, Kihelyezés, Holdfényben).
További archetipikus szerkezetű történetek 
hősei sofőrök (Úton, hazafelé, A vadkacsák is 
elmennek?), illetve olyan férfiak, akik gyak
ran járják magányosan az útjukat (A fék). 
Géczi A. János elbeszéléseinek erőssége eb
ben a könyvben a helyzetek aprólékos kidol
gozása, a pontosság. „Nagy” történeteket 
hiába várna tőlük az olvasó -  itt nincs leke- 
rekítettség, inkább a kimerevített, kinagyí
tott pillanatok és részletek érvényesülnek. A 
mezsgyén kamaszszereplői egy Antonioni-fil- 
met említenek, amelyik meghatározta látás
módjukat. Aztán az alagsori ablakban, mint 
egy képernyőn fel-felbukkanó, csupán egy- 
egy pillanatra létező női lábszárakat nézik.

A térbeli és időbeli utakat összekap
csoló történetekben a felnőtt leválását fi
gyelhetjük egykori énjéről és környeze
téről, amely korántsem problémamentes. 
Kompromisszumok, elégedetlenségek, a 
múlt irracionális rétegeinek kiiktathatat- 
lan volta bukkan fel minduntalan ezeken az 
utazásokon. A történetek a korábbi generá
ciók életmintáinak folytathatatlanságát is 
jelzik. Akárcsak azt, ahogy a determiniz
mus sajátos, nyolcvanas évekbeli változatai
ban mennyire beszűkült mozgástér áll a sze
replők rendelkezésére: a kihelyezés, illetve a 
kitelepedés alternatívái nem kínálnak teljes 
meggyőződéssel vállalható opciókat a fiatal 
szereplők számára. Ezek egyenes következ
ménye lesz a körülményekhez igazított vá
gyak élményköre, amely ellen jól érzékelhe
tően lázadoznak a szereplők.

A Patthelyzetek című, második novella
gyűjteményben (1992) folytatódik a helyke
reső, „több műszak” szorításában létező em
berek problémáinak analízise. Megnő az

írófigurák, illetve írással is foglalkozó sze
replők száma. Ez lehetőséget nyújt Géczi 
számára a helykeresésre vonatkozó reflexi
ók spontán közbeiktatására. Valamivel nyi
tottabbá válik a tér a történetekben: emig
ránsok, külföldön élő rokonok és ismerősök 
bukkannak fel néhány írásban, de jellemző 
módon a helyzetek pontos felmérése nem a 
külső nézőponthoz kötődik. A belső eltávolo
dás, a belső távlat elnyerése a legfontosabb 
a szereplők számára. Ezek az analízisek ép
pen eléggé kegyetlenek tudnak lenni az én
nel szemben, nincs szükség arra, hogy doku
mentálható, külső távolság támassza alá a 
helyzetelemzéseket.

Egy írói hagyaték gondozásának vagy 
megsemmisítésének lehetőségei között té
továzik a könyv utolsó elbeszélésében, az 
Őrségváltásban a főszereplő. Apafigurát 
szeretne magának, amolyan igazit, aki
vel vitatkozni lehet. De az író-apa szerinte 
„nem játszotta meg a mindentudót, az erő
set, a virtuskodót, sőt — s ebben mindig is 
következetes maradt — mindig a tépelődő, 
a mindenre rákérdező, a mindent megérte
ni, rendszerezni akaró, »következetesen föl
dön járó« arcát mutatta”. Ebben a novellá
ban írja meg Géczi azt, hogy milyen lehetne 
egy „két műszakban” dolgozó író, akit iga
zából sem hétköznapi munkaközössége, 
sem az irodalmi élet nem fogad be. Családja 
sem feltétlenül tudja feltörni elzárkózá
sát: műhelyjegyzeteit olvasva, utólag ke
rülnek hozzá a legközelebb. Magányos ma
rad, miközben regényeit írja. Mark István 
halála olyan, mint a szürrealisták által fel
talált „objektív véletlen”: szükségszerű, de 
mégsem előre eltervezett. Halálában Mark 
István megtalálja azokat az olvasókat, aki
ket már nem zavar különös kétlakisága. A 
hagyaték életre kel.

Géczi A. János prózája kapocs a romá
niai magyar irodalom történetében: Vári 
Attila és Mózes Attila nyomvonalán halad, 
Palotás Dezsővel közel egy időben érlelő
dik, és a Láng Zsolt korai novelláinak élet
érzésétől sem idegen ez az elbeszélői habi
tus, noha nyelvileg kevesebbet kísérletezik. 
Szuverén, egy tömbből faragott írói világ, 
amely sok szálon kapcsolódott az 1989 előt
ti Románia lefojtott légköréhez: annak sö
tét tónusú, helyenként groteszk kivetülése- 
ként olvashatjuk.

A rendszerváltozás után a szerző az ér
telmes cselekvés lehetőségét találta meg 
a kiadói munkában -  a Kriterion, majd 
a Polis Könyvkiadó munkatársaként, a 
Kalota Könyvkiadó alapítójaként és tulaj
donosaként. A prózaíró ebben a folyama
tos jelenlétet követelő munkában háttérbe 
szorult, de szóban elmondott történeteiben, 
könyvterveiben mindvégig jelen volt az al
kotó ember. Két novelláskönyve anyagának 
újraközlésével, illetve az irodalmi sajtóban 
megjelent további három történet kötet
be emelésével egy kivételes ember portré
ját idézhetjük fel. „Én 2033-ban lennék 80 
éves” -  írta a halálos betegséggel számot 
vetve. Játék és fintor volt ez is. Egy teljes, 
értelmes munkálkodással telt élet egyik 
utolsó jeladása. Joggal remélhetjük, hogy 
lesznek, akik 2033-ban felidézik majd ezt a 
mondatot.

Géczi A. János C sak f ia ta lo k n a k  cí
mű posztumusz gyűjteményes köteté
nek utószava
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BODA EDIT

Profán triptichon
Caballito
Caballito, a kis gnóm maga sem tud

ta, honnan, illetve mikor indult el, és 
hogy pontosan hány éves is. Mindenhol 
ott volt, ahol valami említésre méltó tör
tént, de csak az láthatta ó't, aki megfe
lelő szemekkel született. Caballito éppen 
jelen volt, amikor Budenz Ida és iker
testvére, Michael Schumpdorfban meg
született. Amint meglátta a két csecse
mőt, csettintett a nyelvével, majd azt 
kiáltotta:

-  Tyuhaj!
Ezután vállánál fogva megragadta 

Idát, jól megrángatta, jobbra és balra 
köpött, majd elszaladt, hogy más esemé
nyeknek is tanúja lehessen.

Ida később, amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy termetben Michael mögött 
marad, félig viccesen, félig komolyan 
megjegyezte:

-  Azért vagyok én ilyen kicsi, vállfá- 
jós, mert amikor még anyánk méhében 
voltunk, Michael a két vállamon nyug
tatta  a lábát, azzal nyomott le, és tartott 
kordában.

így nőtt fel Ida, mindig valakinek 
az árnyékában. Nem akart soha férj
hez menni, de mivel mindenki más férj
hez ment, végül ő sem rugdalózott. Ám 
mintha akkor is valaki folyton a válla
it nyomta volna két lábbal, nem tudott 
életében előrehaladni. Gyermeke nem 
jött világra, bár megfogant: kétszer is 
ugyanaz a gyerek! Cabalitto azonban 
mindkétszer megjelent, és irtóan elverte 
Idát, a gyermek pedig, mint a páragőz, 
elszállt belőle.

Akkoriban Ida megpihent egy feltúrt, 
magányos domboldalon, ahol korábban 
gyümölcsös díszelgett. Törökülésben ült, 
nézte a darabos földet, a virágzó ágak
ra gondolt meg a szélfútta sziromesőre. 
Nem a szeme, hanem az egyik keze, az 
sírt, ahogy a csuklóját térdén pihentet
ve lelógott.

Ez idő tájt Hurrikádából két dobozolt 
gyerek érkezett postán a faluba: egy fiú 
meg egy lány. Az apjuk meghalt, az any
jukat pedig kicsivel később valamelyik 
szerető fejszével kettészelte. Caballito 
mindezt látta, és eszébe jutott a schum- 
pdorfi Ida.

-  Tyuhaj! -  kiáltotta, majd ő is beug
rott a dobozba a gyerekek mellé.

Idához került a kislány, aki belopta 
magát a szívébe, és ahogy belopta magát 
abba a szívbe, úgy lopta ki a szívizmo
kat, -ereket. Caballito beköltözött a ház 
mögötti udvar végében emelkedő domb
oldalba vájt pincébe. Ha Ida a hátsó ud
varba ment disznót meg tyúkot etetni, 
Caballito mindig kidugta fejét a kis pin
ceablakon, fintorokat vágott és ezt ismé
telgette:

-Tyuhaj, tyuhaj...
Ida mindezt jól látta ugyan, de nem 

mert közelíteni, mivel azt tapasztalta, 
egyre erősebben nyomja valaki a vállát, 
amikor Caballito felé próbál lépni. így 
aztán folyton megtorpant, visszafordult.
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Bármit is tett, végül a feltúrt gyümöl
csösbe került, a kiforgatott és szétszórt 
gyökérmaradványok közé, ott próbálta 
ellensége szárnyait a saját hajából font 
kötéllel megkötözni, és beásni a föld alá. 
Komoly próbálkozásai ellenére sem sike
rült ez neki, ám amikor a hajkötél egyik 
vége gesztenyebarna volt, a másik pedig 
már ősz, olyan hosszú lett, hogy elegen
dőnek bizonyult a szárnyak lekötözésé- 
hez. Amikor ezt a lényt Ida hatástala
nította, észrevette, hogy leginkább egy 
angyalhoz hasonlít. Ezért úgy döntött, 
nem temeti mégsem föld alá, hanem ha
zaviszi, és a háza hátánál lévő padlásfel- 
járó-létrához kötözi.

A szekérutakon kanyarogva hazavon
szolta foglyát, mire a házához ért, csupa 
por lett ő is meg a túsza is. Hátrahúzta a 
létrához, odakötözte, körül-belül az ötö
dik fok magasságába úgy, hogy az an
gyal arca éppen a pinceablak irányába 
nézzen. Jól számított. Caballito kidugta 
a fejét. És azóta az angyal szeme fogva 
tartja, nem tud megszólalni, mozdulat
lan szemmel tekint a semmibe, mígnem 
lebukik a nap a templom tornya mögé.

Szukcin it
Rákel, aki a erdőtlen dombok közöt

ti faluban lakott, és akit a család meg 
a szomszédok csak Rákinak szólítottak, 
hathónapos várandós volt, amikor bá
rányhimlőben megbetegedett. Ellepte 
egész testét, még a talpán is kibuggyan
tak a lével teli domborulatok.

Összegömbölyödve szenvedett, amikor 
nagyanyja bejött a szobába, és azt mond
ta neki:

— Ráki, bemész a kenyér után a ke
mencébe, ott töltesz negyed órát, és leve
tődik rólad ez a hólyagpáncél, megmene
külsz te is, a gyermek is.

Ráki csak nézett nagy szemeivel, mi
közben rózsás, kerek arcára titoktalan 
ijedelem ült ki. Nem ellenkezett.

— Anyád most szedi ki a kenyeret. 
Gyere a kemencéhez.

Ráki odament, növekvő hasával nehe
zen mozdult, ám mégis bepréselte magát 
a kemence száján, a szinte perzselő hő
fészekbe, a kenyeret szülő anyaméhbe. 
Fulladt, de lábát is engedelmesen behúz
ta maga után. Érezte, a gyermek megol
vad a hasában, azon túl már semmit.

Amikor magához tért, nagyanyja és 
anyja ült ágya mellett, ő pedig ismeret
len fájdalmat észlelt altestében, mozgo
lódást, ütődést, ajtók csapódását, haran
gok bimbammozását. Testén továbbra is 
ott voltak a himlőhólyagok.

— Mi értelme volt? — akarta suttog
ni. Akkor azonban már ismeretlen vidé
ken lépkedett, a földön egy kétöklömnyi 
nagyságú borostyánt talált, tűzpiros szí
nűt. Felemelte. Zárvány is volt benne, ma
dárszerű. Ezt a kövületet ölelte magához, 
nyomta mellkasához, ezt fogva szaladt le
fele az árvalányhajas domboldalon, míg
nem elbotolva felhengeredett, így kezéből

kirepült a ruménit. Akkor a madár ki
csapta szárnyait az ásványból. Első moz
dulatai bizonytalannak tűntek, mintha 
elzsibbadt volna a szárnya. Hamarosan 
azonban akkorát vert, hogy teljesen szét
pattant a vörös anyag, amely eddig fog
va tartotta. A borostyándarabok vissza
hullottak a fekvő nőre, aki a kenyérillatú 
mennyet bámulta és a távolodó madarat.

-  De kerek. De piros. De magas -  mo
tyogta.

H ans Georg  
Pöltenberg
Hans Georg Pöltenberg orgonaművész 

(szül. 1612) a központi templom orgoná
jában lakott, a sípok közé préselődve. Az 
oltárra függesztette szemét, mindig csak 
az oltárra. A templomnak volt hivata
los orgonistája, így Pöltenberg csak éj
jel bújt elő rejtekhelyéről, akkor, amikor 
a fehérre festett padok oldalán díszelgő 
aranylevelek susogni kezdtek. Ilyenkor 
egy ideig le-fel sétálgatott a padsorok 
között, kinyújtóztatta tagjait, beszív
ta az aranylevelek illatát, aztán vissza
ment az orgonához, és játszott rajta, úgy 
játszott, hogy a padozat is remegett bele, 
a templom nyugati falához tapadó eme
letes ház szobáiban pedig a lakók nyug
talanul forgolódtak álmukban.

Az éjszakai koncertek alkalmával 
zöld levelibékák jöttek elő. Nem tudni, 
honnan, miféle réseken, utakon érkez
tek. Az ujjaik végén található jellegzetes 
tapadókorongoknak köszönhetően meg
kapaszkodtak a falon, sőt még a temp
lom óriás ablakainak üvegén is. Amikor 
Pöltenberg befejezte padlórengető elő
adását, a békák kezdtek énekbe, gyö
nyörű egyházi korálokat adtak elő. 
Pöltenberg valósággal fürdőzött a hang
jukban, töltekezett. A levelibékák ilyen
kor tündököltek, akár a szentjánosbo
garak. Énekük befejeztével fényük is 
kialudt, és olyan megmagyarázhatatla
nul tűntek el, ahogy megjelentek.

Az elmúlt száz évben a templom egyik 
kettős ablakának üvegei közé hihetet
len módon befurakodott a borostyán. Az 
egyik nap a gondnok elnyeste a templom 
falának tövében erősödő nyúlványokat. 
Szét ne nyomják ezek az ágak az abla
kot! -  gondolta.

Azon az éjjelen, amikor Hans Georg 
Pöltenberg orgonázni kezdett, hirtelen 
megrepedt a szóban forgó templomablak 
üvege, mire befejezte a játékot, az egész 
ablakszem kiesett, a még mindig zöld 
nyúlványok beereszkedtek a templompa
dokig, és egy lány bontakozott ki belőlük. 
Pöltenberg odaszaladt hozzá, felvette a 
karjába, elhagyta az épületet, a főtér szö- 
kőkútjánál vízbe mártotta, aztán a csil
lagos ég alatt kisétált vele a mezőre.

Reggelre az orgonasípok behorpadtak, 
a borostyán egészen befutotta a padokat, 
a karzatot, az oltárt. Éjjelente a levelibé
kák még visszajárnak, de nem világíta
nak és nem énekelnek.
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SZÁNTAI JÁNOS

N yíltlevél-féle  
Guy R itch ie-nek
Kedves Guy!
Bocsáss meg, hogy levelemmel sürgős 

munkád közepette zaklatlak. Tudom, a 
filmes házszabály szerint lényegre kéne 
törnöm, de mit tegyek, más a módszerem. 
Kezdem hát a történet -  egyik -  elején. 
Talán tudod, kedves Guy, talán nem, de 
történt, hogy 1891 novemberében Arthur 
Conan Doyle, a sikeres író és sikertelen 
szemorvos (később Szőrré is ütötték, per
sze nem gyógyászi életműve okán) így ír 
anyukájának: „Azon töprengek, hogy ki- 
végzem Holmest. Csak elvonja a figyel
memet más, nemesebb ügyektől.” Az 
anyuka válasza: „Azt teszed, amit jónak 
látsz, de a tömeg nem fog örülni neki.” A 
nem- örülést nyilván a kivégzésre értet
te. Az akkor 32 éves író elgondolkodott 
ugyan a dolgon, ám végül mégis a meg- 
halasztás mellett döntött, és két eszten
dőre rá, 1893-ban Moriarty professzorral

együtt egy vízesésbe lökte a dedukci- 
ós bűnüldöző logika földre szállt istenét, 
Sherlock Holmest. Nos, Doyle-né asszony, 
született Mary Foley legalább olyan te
hetséges következtetőnek bizonyult, mint 
fiának hőse. Sherlock Holmes halálhíre 
ugyan nem eredményezett öngyilkossá
gi hullámot a ködös Albionban, viszont a 
hívek egy emberként követelték a detek
tív feltámasztását. Az orvos-író (vagy író
orvos) kemény diónak bizonyult, ám a ki
végzéstől számított tizedik évben végül 
beadta a derekát, és az analitikus detek- 
tív-Jézus feltámadt haló poraiból.

Hogy mi az összefüggés e történet és a 
te legújabb opuszod1 között? Első ránézés
re nem sok, kedves Guy. De vegyünk pél
dát az örök életet nyert mesterdetektív- 
ről, és vizsgáljuk meg a részleteket. Tán 
összeáll belőlük valami fél-egész. Közhely, 
hogy a sikerregényeket előbb-utóbb vala
ki filmvászonra viszi. Nincs olyan globá
lis rajongást kiváltó opusz, melynek leg
alább egy filmes változata ne lenne. Ha 
hiszed, ha nem, Guy, még James Joyce 
Ulyssesének is van két darab adaptáci
ója. Ennek értelmében, a közérthetősé

gi, szórakozási, izgalmi és egyéb indexek 
mértékét figyelembe véve, igen könnyű 
megérteni a Sherlock Holmes-adaptá- 
ciók se-szeri-se-számát. És, bár igen so
kat láttam belőlük (nagyfilmet, tévéso
rozatot, animációt), egyet sem találtam 
rossznak, a szó élvezhetetlen értelmé
ben. Valószínűleg ugyanezen okból köve
telték a hívek Holmes feltámasztását 107 
évvel ezelőtt. Na most, képzeld el, Guy, a 
játék kedvéért, hogy Conan Doyle, mond
juk, nőként támasztja fel a detektívet. 
Szerény véleményem szerint meglincsel
ték volna. Nem a nőt, az írót. Nos, az ál
talam ismert filmes adaptációk szerzői 
közt egy sem akadt, aki hasonló -  termé
szetesen az iménti példa szélsőséges vol
tát meg sem közelítő — „újításokra” vete
medett volna. És nem azért, mert szolgai 
anzixokat kívántak készíteni az alapmű
vekből. Azért sem, mert valamely démoni 
szerzői jog istenítélettel sújtott volna az 
archetípustól való bármely eltérést. Azért 
meg végképp nem, mert tehetségtelen, a 
kopírozásnál többre nem képes filmkon
tárok voltak. Nem. Egyszerűen felmér
ték, hogy a Sherlock Holmes-történetek 
szórakoztatási stb. indexe mértékének

kulcsa éppen a figura jellemében és mód
szerében rejlik. Eddig rendben, Guy?

És akkor jössz te, az angol film fene
gyereke, mellékállásban kocsmáros, és 
megteszed. Átformálod Sherlock Holmes 
figuráját. Unzsenír és gyökeresen. Te 
Guy! Sejtem én, hogy voltak Okok. Egy 
több tízmillió dolláros hollywoodi szuper- 
produkciót nem lehet kandalló mellett 
ücsörgő, kedélyesen következtető mester- 
detektívre és végszavakat feladó, kicsit 
balfék segítőtársra alapozni, még akkor 
sem, ha a detektív mellesleg kokainista. 
Meg aztán a mai nézőnek mások az elvá
rásai. Hiába, immár több generáció nevel
kedett a Mad Maxen, a Terminátoron és a 
Mátrixon (hogy csak néhány mérföldkö
vet említsek), ugye, Guy? Arról a kevésbé 
esztétikai körülményről nem is beszélve, 
hogy James Cameron Aratorja is akkor 
került piacra, amikor a te opuszod. Ja, és 
az sem elhanyagolandó szempont, hogy 
az ehhez hasonló filmek célközönségének 
életkora 16 és 22 év között mozog, akik 
-  nos, talán nem vagyok túl lekezelő az 
illető nemzedékkel szemben, ha azt állí
tom, hogy nem ismerik Szőr Conan Doyle

életművét annyira, hogy értékelni tudja
nak egy jobbára beszélgetős detektivfil
met. Tessék, Guy, még meg is védtelek. 
És még nincs vége. Hiszen azt is tudjuk, 
hogy ez a „rebellis” hajlam habituáli- 
san is jellemző rád. Filmes iskolát soha 
nem végeztél (önmagában véve ez még 
jó pont is lehet), videoklipek rendezésé
vel kezdted, majd jött A ravasz, az agy és 
két füstölgő puskacső, a Blöff és a Spíler. 
Világos, kedves Guy, hogy nem vagy az 
a nyugodt kezű, hidegvérű rendező. De 
hogy miért kellett szerencsétlen Sherlock 
Holmesból viktoriánus James Bondot fa
ragni? Jó, tudom, unatkozik a néző, ha öt 
percenként nem csattan el egy-egy pofon. 
Jó, tudom, hogy ha hiányzik a titánok pa- 
leo-futurisztikus harca az épülő Tower 
Bridge-en, akkor nincs is vége a filmnek. 
De akkor legyünk eredetiek, kedves Guy, 
és tekintettel arra, hogy ismerjük az ak
ciófilmek világirodalmát, találjunk már 
olyan megoldásokat, amelyek nem emlé
keztetnek erre is, meg arra is. Meg amar
ra is. Ja, hogy a posztmodern lopás-mód
szertan ezt megengedi? Persze, hogy 
igen, de ha figyelembe vesszük akár csak 
a fentebb idézett három alapművet, feltű
nik, hogy nem korábban létező művek át
írásából, figurák ezredfordulóssá gyúrá
sából származnak. És az nem érv, hogy 
bizonyos filmek remake-jei esetében a ké
szítők felturbózzák, modernizálják, ak
tualizálják a történetet, a hősöket, meg 
amit még lehet. De szerény véleményem 
szerint vannak esetek, amikor ezek az el
járások nem működnek. Ja, azt sem ál
lítom, hogy bizonyos történelmi, szociá
lis, kulturális és egyéb miliőben játszódó 
sztorikat nem lehet kortárs környezetbe, 
kortárs megoldásokkal átemelni. Teszem 
azt, Shakespeare drámáiból nem egy 
ilyen adaptáció készült. A végső kérdés 
talán mégis az örök „hogyan csináljuk”. 
Nos, kedves Guy, így nem. Illetve lehet. 
De mégsem. És hiába a parádésan alakí
tó Robert Downey Jr., egyáltalán, hiába 
minden. Valószínűleg ezért nem támasz
totta fel Conan Doyle a drága Holmest 
nőként. Na persze akkor még dúlt a vik
toriánus korszak Angliában, mondhatná 
a szkeptikus kétkedő. De szerintem jóér
zésből nem tette. Sőt, eszébe sem jutott. 
Hogy te miért tetted, kedves Guy, fogal
mam sincs. Pedig még csak Szőr se vagy. 
És, már megbocsáss, annyira tehetséges 
sem, mint Conan Doyle. A kocsmád vi
szont remekül megy. Olyannyira, hogy 
azon gondolkodok New Yorkban is nyit
nod kéne egyet. Hát tudod mit? Tedd in
kább azt. Ha ennél jobb filmeket nem 
tudsz csinálni. Mert a kaptafa, az mégis
csak kaptafa.

Maradok tisztelettel,
egy exrajongó.
Jegyzet

Sherlock Holmes, színes, ameri- 
kai-brit-ausztrál film, 2009, 128 perc. 
Rendezte: Guy Ritchie. Szereplők:
Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel 
McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly.
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GÁLL ATTILA

Vállalt képzavarok (?)
A könyv fülszövege röviden annyit kö

zöl az elsó'kötetes szerzőről, hogy 1973- 
ban született, Székelykeresztúron él; 
és akár meglepődést színlelve is beha
rangozhatnánk, hogy mind a Műszaki 
Egyetemet, mind a magyar-angol sza
kot elvégezte Kolozsváron, ha nem tud
nánk még egy-két kortárs íróról, költő
ről, akik szintén megfordultak mindkét 
intézmény folyosóin. Jelen írás terjedelmi 
megkötöttségei miatt (is), most nem térek 
ki arra, ami sokak obiigát csámcsogásá- 
nak tárgyát képezné, miszerint Balázs K. 
Attila 36 évesen bocsátotta útjára bemu
tatkozó kötetét Vizuáliák címmel. Hiszen 
bőven tudnánk példákat felsorakoztatni 
a későn/későbben indulók közül, a min
denkori irodalmi panteonból. A miérte
ket majd megválaszolja a költő a kíván
csiak seregének.

Mellzsebben elférő, karcsú könyv a 
Vizuáliák, noha, ha jól számolom, mint
egy hatvankilenc verset tartalmaz, ami 
bőven elég egy debütkötethez. A szer
kesztő (netán szerző?) jó ráérzéssel dön
tött egy lazább, ciklusokat nélkülöző kö
tetkompozíció mellett, hiszen annyira 
egy hangon játszik a könyv minden egyes 
verse, hogy fölösleges lett volna bármi
féle mesterkélt/kierőszakolt szerkezet
be különcsoportosítani őket. A verscí
mek, amelyek voltaképpen ál-verscímek 
(a verskezdő sorok ismételt kiemelései) is 
azt jelzik nyilvánvaló funkció nélkülisé
gükkel, hogy a vers-folyam az elsődleges, 
az egyes szövegtestek között nemcsak a 
kapcsolat, de az átjárás a lényeges. Sőt, 
azt is megkockáztatnám, anélkül, hogy 
dadaista szövegépítkezés gyanújába ke
verném a Szerzőt, hogy egyes sorok, két- 
sorok, szakaszok a kötet egy másik he
lyén, egy másik versben is megállnák a 
helyüket, anélkül, hogy kilógnának a 
szövegkörnyezetből. A „címek” zárójelezé- 
sének nyitjára szintén a Szerző segítségé
vel jöhetnénk rá; a zárójel mint grafikai 
jel első látásra semminemű többletjelen
téssel nem gazdagítja, nem árnyalja sem 
a címet, sem a verset: tán csak nem kép
vers-kér étként kell elképzelni őket?, te
kintve, hogy minden egyes vers egy vizu- 
ália, egy „gondosan” megálmodott, de úgy 
is mondhatnánk, hogy összerakott, meg
kreált látványvilág apró részlete. S ha 
már a zárójelnél így leragadtunk, akkor 
csak zárójelben: a kortársak közül Borbély 
Szilárd és Benő Attila használták/hasz- 
nálják elég rendszeresen: Benőnél például 
a verscím relativizálását szolgálja.

De térjünk át a címben felvetett kér
dés — ha nem is megválaszolására — de 
körbejárására. Balázs K. Attila versei, 
csaknem kivétel nélkül a szürreális kép
alkotás, a fiatal költő viliódzó és csapon
gó fantáziájának termékei. S ugyebár 
tudjuk, hogy az irodalmi szürrealizmus 
egyik fő ismérve a szabad képzettársítá
sokon, egymástól távol eső fogalmak, fo
galomkörök összekapcsolásán alapuló 
versbeszéd volt, mondhatni a költői ké
pek „összezavarása”, valamint a látomá
sosság. Manapság nagyon dicsőségesnek

és szakavatottnak érezzük magunkat, ha 
lecsaphatunk egy képzavarra. Nem gon
dolunk arra, hogy képzavara, befogadója 
válogatja. Mert ugyebár, szinte minden
ki számára nyilvánvaló, könnyen vizuali- 
zálható a következő kép: kezével fejelte be 
a labdát. Hallik is rögtön, ahogy sorolják 
a futballtörténeti példákat. Havasi Attila 
a Magyar Narancs hasábjain a követke
zőképpen teszi fel a kérdést, premissza
ként megfogalmazva, hogy „Szélsőséges 
vélemény szerint a nyelv egyebet se tesz, 
mint téved a valóságot illetően. (...) A 
nyelv története ilyesformán maga volna 
a képzavar története.” Aztán így folytat
ja: „De mitől kép a kép? És mitől költői? 
»Lógatják szárnyuk az ínségnek / gom
bostűjére szúrt nyarak«, állítja József 
Attila, és noha ez nyilvánvaló képtelen
ség, a képbe látott kép (a feltűzött lepke
nyár mint a szegénység egyetlen »fogása« 
és »gyűjteménye«) egybevág az elképzel
hető szociális valósággal, a perzselő nyo
morral, és pontosan közvetít egy érzelmi 
állapotot is, nevezetesen a csüggesztő re
ménytelenséget. Amíg gombostű, lepke, 
rovargyűjtemény, ínség, nyár létezik, a 
befogadó össze tudja állítani elméjében 
ezt az összetett képet.”

S itt  van el(r)ejtve a kulcsszó: am íg ösz- 
sze tudja á llítan i a képet!

Balázs K. Attila szinte sportot űz a bi- 
zarrabbnál bizarrabb képalkotások hal
mozásából, s nem vagyok meggyőződve, 
hogy teljesen tudatában lenne, milyen 
kockázatos játékot folytat. Mert ameny- 
nyire szép a: „a felhők / mögött mintha 
magába / roppant volna a Nap // míg le
gyek gyűlnek lélegzetünk / bomló indái
nál”, annyira erőltetett ugyanazon ver
sen belül, a zárás: „megmászni készülünk 
emlékek // előtti zuhanásunk földbe ütött 
/ tölcséreit” [kék és fehér kendőit lengeti]. 
Vagy, egy másik vers esetén, ugyanez a 
képlet: szép a: „volnánk ájult, bebábozó- 
dott istenek, / csak a szél // őrölné vak
ká a világot, szemhéjaink / alatt aludna a 
kék”, addig a befejezés: „ringatnának le
hetetlen, / nitrát-szívű monstrum- // me
sék —” [volnánk ájult].

Verseinek akkor tiszta a hangja, ami
kor nem akarja egy helyre összeránta
ni a rendelkezésére álló szóuniverzum 
minden egyes elemét. S ez többek közt az 
olyan rövidebb impressziókban mutatko
zik meg, mint például az [az ősz csontbu
rok]'. „az ősz csontburok-jelene / itt reked, 
füvek // bozontja gyantasárga, csak az ég 
/ rândul össze egyszer // s ellebeg, emléke 
feketén // rakódik a tájra.”; vagy „kövekre 
tűzdeli lepkék / árnyékát a nyár, // konok 
és mozdulatlan mezők / üveg mögötti ro
vargyűjteménye.” [kövekre tűzdeli lepkék].

Ásványi világ, rovarvilág, állatvilág, 
évszakok, napszakok találkoznak e kö
tet lapjain. Az ember szinte teljesen hi
ányzik. Olykor ő álmodja mindezeket, de 
legtöbbször ő maga is csak egy álomban 
tűnik fel, egy emlék csupán a deperszo- 
nifikált tájban, egy küszködő, testetlen 
akarat. Szelek uralják ezt a lepusztult 
versvidéket, különféle burkok, megköve

sedett állati maradványok, kőzetek, bar
langok, gombák. Egy pár idézet, a teljes
ség igénye nélkül: „valahol / a közelben 
rogyott össze a bozontos / rossz szagú ál
lat” [valahol]; „és görgünk mi is elszaba
dult / kő-kutyákként az idő // barlangja
iban” [kőlavinák zúdulnak ma]; és „amíg 
rovar-lábakon átmotoz / az ősz az össze- 
rándult tájon” [fekete fák küklopszaij.

Ami talán kimaradhatott volna e vi
lágból -  és itt a szerkesztői szigor
nak kellett volna egy kicsit jobban ér
vényesülnie - , az az angyalok jelenléte. 
Hiszen éppen kezdjük megszokni, kezd
jük megismerni ezt a kopár, személyte
len, halódó tájat, amikor semmiféle elő
zetes figyelmeztetés nélkül, teljesen 
indokolatlanul „berepül” a képbe egy an
gyal: „aki a hóban térdel / és hátra fog
ja angyalok // verdeső szárnyát” [ellö- 
kődtek sápadt hajnalok]; vagy „itt / csak 
súlyunk van. // ringatózom: / már alszik 
minden angyal.”

Summa summarum: Balázs K. 
Attilának kitűnő ötletei vannak, bár 
a kidolgozás gyakran hagy kívánniva
lót maga után; a képalkotás az erőssé
ge, bár olykor követhetetlenül zavaros, 
s néha hiányolom nála a gondolati kon
centráltságot. Ha ki tudja gyomlálni az 
olyan túlburjánzásokat, mint: „kékek 
emléke lebeg madarak / félangyallá ron
csolt kadáverein” [fekete fák küklopszai], 
vagy „hogy segíthessem aztán // az ég, 
/ egy sirály és galamb keveréke és köz
tünk // még átjárót kereső fájdalom / me- 
tasztázisát” [itt ez az eltúlzott], ha meg
szelídíti csapongó képalkotását, s nem 
akar egy teljes világlátást belezsúfolni 
egyetlen versbe — én mindenképpen „ve
vő leszek” második kötetére.

Balázs K. Attila: V iz u á liá k . Krite- 
rion, Kolozsvár, 2009.
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Kétféle író van, az egyik mindig ugyanazt a köny

vet írja, a másik éppen ellenkezőleg.
írók naplójegyzeteit forgatom, mik az első bejegy

zéseik egy új év kezdetén. A várakozással ellentétben 
nem a fogadkozás vagy a számvetés a központi gondo
latuk, hanem a folytatás. Ami feltűnik, hogy a januári 
bejegyzések rendre hosszabbak a többinél. Szerintem 
azért, mert ez az év leghosszabb és legunalmasabb 
hónapja. Jellemző példa Szerb Antalnak ez a monda
ta: „A varázsló visszatért a jéghegyre, kialudta ma
gát, disszertációt írt, és várta a tavaszt.” Nem vélet
lenül idéztem éppen őt. Ki tudhatná megmagyarázni, 
miért tesz félre egy fontos munkát az Utas és hold
világért, és miért írja bele a regénybe azt a novellát, 
amelyet tizennyolc évesen vetett papírra. És ha már 
át-, rá- vagy felülír valamit az író, akkor értelemsze
rűen nem a másolás és beillesztés billentyűit hasz
nálja, hanem szövegkörnyezetbe szerkeszt. Ettől még 
maradnak azonos bekezdések, mondatok. Olyanok, 
mint egy mozaik részei, és biztosan csak az író tud
hatja, miért éppen ezek, és miért éppen oda kerültek. 
Palimpszesztnek nevezzük azt is, amikor az írónak 
egyik korábbi szövege átsejlik egy másikon.

A felülírással új szöveg jön létre, a Drávaszögi ke
reszteken húsz év után annyit változtattam, hogy kő 
kövön nem maradt, mégis második kiadásnak tekin
tik. Hogy miért mozdul meg az ember fejében újra 
egy régebbi szövege, arra nekem az volt a válaszom, 
hogy a további három regényem olyan szöveghelyek
re mutatott, melyek a Drávaszögi keresztekben gyö
kereztek.

Ki tudná megmondani, hogy mikor minek jön el 
az ideje? Márai Sándornak fél évszázad kellett ah
hoz, hogy elővegye a Zendüló'ket, legyalulja az egész 
szöveget, hogy A Garrenek műve egységes felületet 
alkosson. A zendülők más nyelveken már világsiker 
volt, amikor a regény új változata a magyar olvasók 
elé került.

Kétféle író van, az egyik koporsóba zárja a köny
vét, és elengedi a vízen, a másik éppen ellenkezőleg.

Legutóbb a szabadkai főiskolán egy irodalmi dél
után keretében találkoztam nagyobb számú közön
séggel, és feltették a kérdést, ha megjelenik egy új 
könyvem, elolvasom-e, és átírnék-e valamit ben
ne. Azt válaszoltam, hogy mindig. Legszívesebben 
visszarohannék az utcasarokról, hogy zúzzák be. 
Mondanék egy példát, hogy miért? Hogyne: a Wien 
a sínen túl fülszövegében elszúrták a főhős nevét. De 
ezt más nem veszi észre, hangzott kórusban. Lehet, 
de én nem tudom kiverni a fejemből.

Eszembe jutott erről Csáth Géza, akinek hagya
tékában hosszan nézegettem két novellájának kö
tetből kitépett lapjait. Ha egyszer elkészül művei
nek kritikai kiadása, akkor ráírásait figyelembe kell 
venni. Ahogy olvastam őket, az volt a benyomásom, 
hogy a szöveg nem ment előbbre, se hátra. Úgy gon
dolta mégis, hogy pl. a szóismétlés komoly szakmai 
hibának számít. Nem sokat változtatott, mégis jóval 
többet egy sima korrektúrázásnál: részletező, kifej
tő mondatokat rótt hangyabetűvel a margóra, ami
vel kétségkívül gazdagította a történet színrevite- 
lét. Ennek ellenére A varázsló kertje és az Egyiptomi 
József úgy rögződött az emlékezetemben, ahogyan a 
Nyugat által a magyar irodalom legjobb novellái kö
zé került. Pedig azokban még hosszú í sem volt. [...]

K on tra  F eren c: Á tírá s , rá írá s , fe lü lírá s . 
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
Amikor a (zene)mű kivirágzik

„Virág az ember” — jut eszembe 
Bornemisza Péter mondása. Virág 
a vers már első látásra is, különö
sen, ha a szerzője vagy nyomdá
sza még azzá is „rajzolta”. Igazából 
olvasásakor bontja ki színes rím
szirmait, de teljes virágpompá
ban csak elmondásakor bonta
kozik ki előttünk. Azt hiszem, 
Kányádi Sándor is erre utal, ami
kor azt mondja, hogy „vers az, 
amit mondani kell”. Nemrégiben 
postán érkezett egy partitúra szá
momra, ajándékként kedves ze
neszerző barátomtól, Balassa 
Sándortól. Nagy volt a meglepe
tésem, amikor elolvastam a zene
mű címét: MŰVÉSZ UTCA 11 a, 
a lakcímem, mint csembalódara
bok címe. Gondolom: kertünk vi
rágai ihlették a szerzőt és persze 
sok minden egyéb is, túl mindeze
ken arra is utalt, hogy egy mű ön
magában is virágszerű élőlény. 
Lendvai Ernő egyik Bartók-elem- 
zésében idéz egy idevágó gondola
tot „... tegyük fel, hogy szonátánk 
(Bartók Kétzongorás ütőhangsze
res szonátájára utal T. E.) Angelus 
Silesius rózsája, mely »nem kutat, 
virágzik, mert virágzik, nem tud 
magáról és nem kérdez s nem vi
tázik«. Valóban minden műalko
tás egyszersmind önkéntelenül 
megnyilatkozó természeti tüne
mény, s ha sikerül titkaiba hatol
nunk, felfedjük rejtett törvénye
it is, csak a költőt igazoljuk, aki 
ösztönösen megkapaszkodott az 
őt körülhálózó Mikrokozmosz és 
Makrokozmosz szilárd rendjébe, és 
így sikerült élményét anyagszerű 
formába integrálnia.” Ezek a so
rok 1948-ban jelentek meg nyom
tatásban. Én valamikor az ötve
nes évek közepén kaptam kézhez 
Lendvai korszakalkotó Bartrók- 
elemzését. Azóta visszhangzik 
bennem mindaz, ami benne fog
laltatik, de különösen ezek a záró
sorok hagytak bennem máig ható 
mély emléket.

VIRÁG A MŰ!
A partitúra csak csodálatos 

MAG. Minden leendő fejlődés, ki
alakulás megvan benne, de csak 
mag. El kell vetni, ki kell várni a 
tavaszi, meleg napsütést, a lan
gyos esőket és nem mindegy a 
föld sem, amibe a magot elvetet
ték. Aztán féltőn óvni kell a csí
rázó, zsenge hajtásokat. És még 
sok ideig védeni kell minden ká
ros hatástól a kibimbózó, majd 
lassan virágba boruló élőlényt. 
Utána még hátra van, hogy tet
szik-e a virág? Hova kerül, mi 
lesz a sorsa? Mi marad belőle? 
Egy színes, préselt, kecses folt 
egy széplelkű emberke virággyűj
teményében?

A pálya vége felé döbbenünk 
rá, hogy a kezdeti óriási ne
kilendülésünk hevében ilyes
mi eszünkbe sem jutott. Azt hit
tük, hogy a partitúra önmagában 
kész, végső beteljesedés az elve
tett magtól a virágzásig. Milyen 
felemelő, boldogító érzés, amikor 
a „semmiből” megszületett esz
méből egyszerre láncszemenként 
kapcsolódó hangzásfüzér kelet
kezik, mely szinte önmagát „fűzi” 
tovább. Úgy érezzük, hogy vég
re a mű önmagát teremti meg. 
Ez az a pillanat, amikor meg
győződésünkké válik, hogy he
lyes úton járunk, valóban műal
kotás születik az előttünk lévő 
fehér lapokon. Ez az öröm szinte 
semmi máshoz nem hasonlítha
tó. Igazából ezzel a boldogsággal 
kell megelégednie az alkotónak. 
Ennyi az övé. Ez a mű ezoterikus 
(belül való??????) virágzása. A mű 
előadása, meghallgatása, konzer
válása már túl van ezen a belső 
téren, és belép az exoterikus (kül
ső!) létbe. Általánosan ezt a kül
ső létezését tartjuk valódinak. Itt 
születnek a szenzációs sikerek, a 
népszerűség, az elismertség a mű 
és alkotója számára. Ez lenne te
hát a műalkotás igazi virágzása. 
De sajnos óriási zsibongás, lár
ma, dulakodás veszi körül a ki
sarjadó zenét. Meghatározó lehet 
a cím, a hangzáskörnyezet, a dí
szítés, a parádés, új hangzásru
ha, a reklám és a SZERENCSE. 
Penderecki zseniális hanganató
miai kísérleteinek nagy feltűnést 
biztosított egyik vonószenekari 
darabja a Sirató Hirosima áldo
zatainak emlékére. Telitalálatnak 
bizonyult, máig ható erővel. Ravel 
hangszerelése új életet (virág
zást) jelentett Muszorgszkij Egy 
kiállítás képei virtuóz zongora
darab-ciklusának. Hosszan le
het folytatni az ehhez hasonló 
eseteket, a lényeg az, hogy a ze
neműnek KÉT ÉLETE VAN. Az 
egyik a partitúrában van meg
írva, a másik a zenei élet szí
nes kavalkádjában. A 20. szá
zad nagy újítói sokszor jobban 
törődtek partitúráik megalkotá
sával, mint műveik további kivi- 
rágoztatásával. Szinte divat lett 
bezárkózni a leírt hangok belső 
világába. Ez a fontos! -  hallhat
tuk minduntalan. Ez a gyakor
lat csak a 20. századra jellemző. 
Korábban egyformán gondos
kodtak a szerzők, hogy műveik 
az ezoterikus világából kilépve 
az exoterikus kommunikáció vi
lágában is teret, létet küzdjenek 
ki maguknak.

TERÉNYI EDE
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A z Előretolt Helyőrség létrejötté
nek tizenötödik évfordulója alkalmá
ból Vidám irodalmi, sport- és gasztronó
miai fesztivált rendeztek január 29-31. 
között a kolozsvári Café Bulgakovban. 
Az ünnepélyes megnyitón többek között 
Francois Bréda és Orbán János Dénes 
„fennkölt beszélyei” hangzottak el. Az 
első nap könyvbemutatói: Lövétei Lázár 
László: Arkádia-féle (a szerzővel Fekete 
Vince beszélgetett); György Attila: Hajós 
a kikötőben (Sántha Attila beszélgetett 
a szerzővel); Bakos Zoltán: A helyes asz- 
szonytartás (a szerző beszélgetőtársai: 
Orbán János Dénes, Szálinger Balázs, 
György Attila, Kovács Ferencz). Január 
30-án: Breuer-Orbán Károly ultra-triat- 
lonistával Márkus András beszélgetett, 
amit Molnár Vilmos felolvasódélután
ja és újabb könyvbemutatók követtek: 
Fekete Vince: Piros autó lábnyomai a 
hóban (beszélgetőtárs: Lövétei Lázár 
László); Király Zoltán: Férfifiók (beszél
getőtárs: Farkas Wellmann Endre). A 
könyvbemutatók után Szálinger Balázs 
10 éves szerzői jubileuma következett. A 
„zalai bőregeret” kollégái, barátai „gya- 
lázták”. Január 31-én zajlott Murányi

Tóni A libapásztor srác című köteté
nek zenés könyvbemutatója (házigazda: 
László Noémi), valamint a Székely Gála, 
Muszka Sándor, Orbán János Dénes és 
Sántha Attila részvételével. A gasztronó
miai aláfestést Székely József Attila biz
tosította.

Nyolcvannyolc éves korában, ja
nuár 16-án elhunyt Fekete Gyula 
író, szociográfus, újságíró, a Magyar 
írószövetség örökös tagja. Fekete Gyula 
1922-ben született Mezőkeresztesen, 
1942-től a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem közgazda- 
sági karának hallgatója volt. 1956-ban a 
Magyar írószövetség prózai szakosztá
lyának titkára lett; decemberben letar
tóztatták, 1957-ben szabadult. 1965-ben 
a Budapest című folyóirat szerkesztője 
lett. 1966-ban kezdte Egy korty tenger cí
mű rádiós sorozatát. A nyolcvanas évek
ben a Magyar írószövetség alelnöke volt, 
1988-ban a Hitel szerkesztőségének mun
katársa lett. 2004 óta a Százak Tanácsa 
közhasznú egyesület alapító-elnöke. 
Háromszor kapott József Attila-díjat, 
1991-ben 1956-os Emlékéremmel, 1992- 
ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével, 2009-ben Prima-díjjal 
tüntették ki.

A Korunk Akadémia meghívására ja
nuárban Kolozsváron olvasott fel Bartis 
Attila és Kemény István. A két író elő
ször január 12-én, a Kolozsvár Társaság 
székházában találkozott a közönséggel, a 
házigazda Balázs Imre József, a Korunk 
főszerkesztője volt. Másnap, január 13- 
án a Cărtureşti könyvesboltban rendez
tek beszélgetést és felolvasást Bartis és 
Kemény román nyelven megjelent mű
veiből (Bartis Attila: Tihna, Plimbarea-, 
Kemény István: versek Paul Drumaru 
Transland című antológiájából). A szer
zőkkel Balázs Imre József, Mihai Mateiu 
és Marius Tabacu beszélgetett.

S zó  és szaxofon címmel négy erdélyi 
helyszínen tarto tt előadóestet Esterházy 
Péter író és Dés László zenész január
ban, a Magyar Köztársaság Kulturális 
Koordinációs Központja és a sepsiszent
györgyi Bőd Péter Megyei Könyvtár 
szervezésében. Esterházyval és Déssel 
január 19-én Marosvásárhelyen, janu
ár 20-án Csíkszeredában, január 21-én 
Kézdivásárhelyen, január 22-én pedig 
Sepsiszentgyörgyön találkozhatott a kö
zönség.
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Muszorgszkij
VÍZSZINTES
1. Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij 

(1839-1881), orosz zeneszerző operá
ja. 13. Kortárs kubai író (Lisandro). 
14. Bánsági településen lakik. 15. 
Csekély. 16. Tisztelt címzett, rö
viden. 18. Rövid trombitahang. 
19. Színpadi sóhaj. 20. Csont, lati
nul. 21. Testvér, gyereknyelven. 23. 
Vélő, gondoló (népies). 25. Ide-oda 
a folyosón. 27. Orosz férfinév. 28. A 
legutóbbi időkből való. 30. Hosszú 
trombitahang. 31. Attól kezdve! 32. 
Nincs lepárlás nélküle! 33. Újpesti 
sportegylet. 35. Ugyancsak. 36. 
Só, latinul. 38. Ezen a helyen föld
be ás. 41. Ruha tartozéka. 43. 
Gyorsan folyó (víz). 45. Bőrbetegség. 
47. Varrómozdulatot tevő'. 48. 
Súlyarány, röviden. 49. A felületé
re. 50. Hüvelyk. 52. Odense határai! 
53. Husáng, karó. 54. Huzagolt cső
nek a barázdák közötti kiemelkedé
se. 57. Fonóeszköz.

FÜGGŐLEGES
1. Hízelgő szavakat mond. 2. ... 

tarda; a túzok rendszertani neve. 3. 
Cicero dolga! 4. Dublini. 5. Egyféle 
ásványt tartalmazó hellyel kapcsola
tos. 6. Gurulni kezd! 7. Fát nemesít, 
népies szóval. 8. Gabonaőrlemény. 
9. Hatalma alatt tartó. 10. A nátri
um vegyjele. 11. Abroszt azon a he
lyen kisimít. 12. Idétlen kacagás. 
17. Familiáris. 21. Gurítós sportág. 
22. Skandináv férfinév. 24. Betiltó! 
25. Francia és japán autójelzés. 26. 
Pénzt csekken küldő. 28. Aki velünk 
egy vonaton utazik. 29. Feladatokat 
szakaszokra bontó munkaterv. 31. 
Muszorgszkij operája. 34. Kisbaba 
táplálkozik beíőle. 37. ... Tolsztoj; 
orosz író. 39. Energia. 40. Eldorádó 
határai! 42. Angol filozófus (Francis). 
44. Arab állam. 46. Kenyérgabona. 
48. Hosszú ideig. 51. Lazulni kezd! 
53. A bőr, a kálium és a kén vegy
jele. 55. Személyes névmás. 56. 
Telekhatárok! 58. Csecsemősírás.

B O T H  LÁ SZLÓ
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